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Javni razpisi
Št. 0085/2011

Ob-3508/11
Sprememba

Izvajalec javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana, je sprejel odločitev o spremembi
javnega razpisa »Inovacijski vavčer 2011«
(JR 2/2011-446), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011, in sicer
kot sledi:
V 13. poglavju javnega razpisa se spremeni drugi stavek prvega odstavka in sicer
tako, da se glasi: »Podjetja bodo o odločitvi glede njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje v roku 90 dni od datuma
prejema vlog.«
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 331-24/2007/9
Ob-3472/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013
(Uradni list RS, št.28/11, z dne 15. 4. 2011
in Uradni list RS, št. 37/11), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba PRP),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO
001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo
št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), zadnjič
spremenjenega dne 30. 3. 2011,
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
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23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 108/2010 z dne
8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010,
str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (ES) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES)
objavlja
IV. javni razpis
za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje
in delovanje skupine proizvajalcev
za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za
ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« v okviru PRP 2007–2013 za ustanavljanje
in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter pro
izvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine pro
izvajalcev prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 200.000 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do150.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– do 50.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 5 odstotkov obsega lastne tržne proizvodnje skupine,
od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež
Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

Zaprti

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 30. 6.
2011.

Obdobje upravičenosti stroškov

Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo projekta, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj je spodbuditi ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke
pridelave in proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki vodijo v povečanje koncentracije
ponudbe in lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju
dodane vrednosti v kmetijstvu.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel. 01/580-77-92,
faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 56. člena
Uredbe PRP je namen podpore razbremenitev administrativnega ustanavljanja in delovanja skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje
zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
(2) Skladno z drugim odstavkom 56. člena Uredbe PRP se podpora dodeli zaradi:
– povečanja obsega proizvodnje članov
skupine proizvajalcev,
– povečanja skupnega trženja kmetijskih
proizvodov (priprava za prodajo, centralizacija prodaje, dobava grosistom, skupna
cenovna politika in nadzor nad uporabo simbola kakovosti),
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– izvajanja skupnih projektov glede informiranja in promocije.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 56. člena Uredbe PRP so predmet podpore naslednje upravičene aktivnosti:
– Administrativno delovanje skupine pro
izvajalcev:
– ureditev prostorov in nakup pripadajoče opreme za opravljanje dejavnosti,
– registracija skupine proizvajalcev,
– nakup informacijske tehnologije in
druge opreme,
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup materiala za pospeševanje
prodaje proizvodov skupine proizvajalcev.
– Stalna zaposlitev za najmanj polovični
delovni čas za namene delovanja skupine
proizvajalcev za najmanj dobo upravičenosti podpore.
– Nabava in vgradnja opreme za namene skupnega trženje kmetijskih pridelkov
oziroma živil skupine proizvajalcev.
– Delovanje in oblikovanje skupnih pravil
skupine proizvajalcev v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 1698/2005/ES.
V skupnih pravilih mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo
skladno s pravili skupine. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje
trži sam neposredno. S pravili mora biti
določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo
skupini ali združenju, ostanejo njeni člani
najmanj tri leta in da za izstop velja vsaj
12-mesečni odpovedni rok. Določena morajo biti skupna pravila o proizvodnji (zlasti
glede kakovosti proizvodov ali ekološke
pridelave), skupna pravila o dajanju blaga
v promet in pravila v zvezi s podatki o pro
izvodu, predvsem glede na spravilo in razpoložljivost pridelka.
– Priprava vloge in operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje
najmanj petih let, ki vsebuje petletno vizijo
razvoja skupine, načrt aktivnosti za projekt
in načrt za dosego skupnega trženja pro
izvodov za vsaj 25% vrednost celotne pro
izvodnje vseh članov skupine proizvajalcev.
Petletna vizija mora vsebovati:
– idejni načrt usklajevanja pridelave
in predelave s povpraševanjem,
– idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov
svojih članov,
– načrt priprave pravil glede skupnega
trženja, informiranja in promocije.
Aktivnosti, ki so upravičene do podpore so izključno namenjene skupinam
proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce
in predelovalce za ekološke in/ali za zaščitene kmetijske proizvode. Zaščiteni kmetijski
proizvodi, upravičeni znotraj tega javnega
razpisa so proizvodi, ki so zaščiteni z naslednjimi označbami: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost.
III. Vlagatelji
Vlagatelji so skladno z 58. členom Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so pravne
osebe in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS, št. 71/09 in 6/10) in ki:
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega
kmetijskega proizvoda na trgu ali;
– Združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega območja Republike
Slovenije zaradi skupnega nastopa ekolo-

ških kmetijskih proizvodov s tega območja
na trgu ali;
– Združujejo proizvajalce določenega
zaščitenega kmetijskega proizvoda ali pro
izvodov zaradi skupnega nastopa tega pro
izvoda ali proizvodov na trgu.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji:
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno s 58. členom Uredbe PRP
in prvim odstavkom 59. člena Uredbe PRP
mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– skupina proizvajalcev je pravna oseba in mora biti priznana kot skupina pro
izvajalcev pri MKGP;
– skupine proizvajalcev mora imeti člane,
ki svoje proizvode tržijo;
– skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev uporabljajo simbol
kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti;
– do podpore so upravičene skupine pro
izvajalcev v obdobju prvih pet let po datumu
priznanja skupine proizvajalcev.
(4) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP se priznane aktivnosti ne
smejo pričeti izvajati pred rokom, določenem v tem javnem razpisu.
(5) Skladno z osmim, devetim in desetim
odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora
imeti vlagatelj:
– za nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji;
– ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije;
– ki je pravna oseba, dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
Projekt:
Skladno s 3. točko prvega odstavka 59. člena Uredbe PRP mora biti izdelan operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki vsebuje:
– Petletno vizijo razvoja skupine pro
izvajalcev. Vizija mora vsebovati:
a. Idejni načrt usklajevanja pridelave
s povpraševanjem,
b. Idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja kmetijskih
pridelkov oziroma živil svojih članov,
c. Načrt priprave pravil skupnega trženja,
informiranja in promocije
– leten projekt za povračilo stroškov, ki
mora vključevati natančen načrt aktivnosti,
ki se bodo izvedle v okviru letnega projekta in
– načrt za dosego skupnega trženja
proizvodov za vsaj 25% vrednost celotne proizvodnje vseh članov skupine pro
izvajalcev.
2. Podrobnejši pogoji (skladno s tretjim
odstavkom 109. člena Uredbe PRP):
(1) Skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev morajo proizvode iz
shem kakovosti tržiti.
(2) Skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev morajo na svojih
proizvodih uporabljati nacionalni oziroma
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evropski zaščitni znak oziroma simbol kakovosti.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta
(1) Skladno s točko (b) prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta št. 1698/2005
mora upravičenec zagotoviti, da bo skupina
proizvajalcev delovala z namenom skupnega trženja blaga, vključno s pripravo za
prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo
grosistom. Za dosego tega namena mora
skupina proizvajalcev v petletnem obdobju
od priznanja do zadnjega izplačila sredstev
oziroma peto leto od priznanja poskrbeti, da
bo zagotovila skupno trženje proizvodov za
vsaj 25% vrednosti celotne proizvodnje vseh
članov. Skupina bo 25% skupno trženje morala zagotavljati s pogodbami, računi in drugimi partnerskimi razmerji, ki bodo jasno
sklenjene tudi na ime skupine proizvajalcev
(tripartitne pogodbe so dovoljene v primeru,
da je skupina proizvajalcev v pogodbi jasno
navedena). Skupina proizvajalcev bo morala pri vsakem zaključku projekta dokazovati
dosego načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov pri vrednotenju rezultatov,
ki je obvezno dokazilo pri zadnjem zahtevku.
Ne glede na dobo financiranja mora skupina
proizvajalcev peto leto od priznanja dokazovati dosego 25% deleža vrednosti celotne
proizvodnje, ki se bo tržila preko skupine
proizvajalcev. Skupina proizvajalcev bo to
dokazovala:
– pri zadnjem vrednotenju, ki bo opravljeno peto leto od priznanja skupine pro
izvajalcev in
– pri kontroli na kraju samem, ki se bo
izvedla po petletnem obdobju od priznanja
skupine proizvajalcev.
(2) Za zagotavljanje pogoja iz točke (b)
prvega odstavka 35. člena Uredbe Sveta
št. 1698/2005 mora upravičenec za shemo
kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo vseh stroškov in prihodkov.
Skupina proizvajalcev mora voditi svoje knjigovodstvo od članov skupine proizvajalcev
ločeno.
(3) Za zagotavljanje namenov določenih
v prvem odstavku 35. člena Uredbe Sveta
št. 1698/2005 mora upravičenec pred zadnjim izplačilom izvesti vrednotenje doseženih rezultatov in učinkov, ki jih je dosegel
v obdobju financiranja od svoje ustanovitve.
(4) Upravičenec mora v celoti izvesti vse
aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti aktivnost na katero
se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša,
zaključena in vsi računi plačani..
Vlagatelj lahko vloži 1 zahtevek na vlogo. Zahtevek mora zajemati vse aktivnost
v celoti in morajo biti predložena ustrezna
dokazila, ki se zahtevajo. Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije teh računov
in dokazila o plačilu se morajo glasiti na
upravičenca oziroma ime priznane skupine
proizvajalcev.
(2) Kot dokazilo za zaključek celotnega
projekta se šteje poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov v letu za katero se prejme sredstva, ki ga je treba priložiti
zadnjemu zahtevku.
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(3) Skladno z 61. členom, tretjim odstavkom 109. člena in drugim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora upravičenec,
ki mu je bila izdana odločba o pravici do
sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila:
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Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo ali originalne izvode računov skupaj
z njihovimi fotokopijami. V tem ptimeru bo ARSKTRP fotokopije zadržala, originalne izvode računov pa po opravljenih
kontrolah vrnila upravičencu

2

Druga dokazila (kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci*, potni nalogi, plačilne liste, embalaža, idejna
zasnova stojnice, ceniki itd.)

3

Poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, podpisano s strani upravičenca. Vrednotenje mora obvezno vsebovati
podatke o dosegi načrtovanega deleža skupnega trženje proizvodov preko skupine proizvajalcev (peto leto mora doseči vsaj
25% delež).*

* To dokazilo se priloži tretjemu oziroma zadnjemu zahtevku.
(4) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, zahtevke na ARSKTRP, ki
sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz
126. člena Uredbe PRP.
(5) Skladno s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci vlagati zahtevke za izplačilo sredstev v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Za izplačila sredstev v tekočem
letu, morajo upravičenci vlogo, ki se šteje
kot zahtevek za izplačilo sredstev poslati
na ARSKTRP od 1. januarja do 5. oktobra in
od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki,
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom,
se s sklepom zavržejo.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(6) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska glede na
30. člen Uredbe 65/2011/EU, skladno s sedmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP.
(7) Označevanje projekta/aktivnosti: Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila,
določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007-2013, ki je objavljen na spletni strani,
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
(1) Skladno s četrtim odstavkom 59. člena Uredbe PRP mora prejemnik sredstev
biti vključen v shemo kakovosti in zagotoviti
uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola
kakovosti na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe PRP mora prejemnik sredstev, ki
pridobi sredstva na ARSKTRP poročati še
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo mora poslati na ARSKTRP do 31. marca
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani
ARSKTRP.
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V. Omejitev sredstev:
(1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi,
že prejel sredstva Evropske unije ali javna
sredstva Republike Slovenije.
(2) Skladno s sedmim odstavkom 57. člena Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za:
– projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na
področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu, ter se znotraj tega ukrepa
ne priznajo kot skupine proizvajalcev;
– projekte, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske
politike, navedenih v Uredbi 1974/2006/ES;
– iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo
Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra
2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih
proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3
z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne
19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2.
2009, str. 1);
– iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj
ukrepa podpora skupinam proizvajalcev, pri
dejavnostih informiranja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane – ukrep 133;
– za skupine proizvajalcev, ki ne zastopajo proizvajalce ekoloških in zaščitenih
kmetijskih pridelkov oziroma živil.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 57. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški tisti, ki so nastali pri izvajanju upravičenih aktivnostih administrativnega
delovanja prvih pet let po datumu registracije
skupine proizvajalcev ter zajemajo:
Št.
1

Upravičeni strošek

Najvišja dovoljena zgornja meja na
aktivnost

Dodatna pojasnila

Stroški administrativnega delovanja
skupine proizvajalcev:
– stroški usposobitve prostorov

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 35.000,00 EUR

– vsi stroški priključitve za tehnološko in
informacijsko podporo (telefon, elektrika,
internet, ITV, kabelska),
– strošek najemnine prostora in najem
parkirnega mesta, kjer je sedež skupine
proizvajalcev.

– stroški registracije skupine pro
izvajalcev

– do 4000,00 EUR

– vsi stroški, ki nastanejo pri prvotni
registraciji skupine proizvajalcev
(upravna taksa, sodni stroški).

– stroški nakupa informacijske
tehnologije (programska in strojna
oprema) in druge pisarniške opreme

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 50.000,00 EUR razen za:
– nakup fotoaparata za katerega
je najvišja dovoljena zgornja meja
1000,00 EUR in
– nakup fotokopirnega stroja za
katerega je najvišja dovoljena
zgornja meja 8.000,00 EUR

– računalniška oprema s programsko
opremo, tiskalniki (največ 3), stacionarni
telefoni (največ 3), telefaks (največ 1),
fotokopirni stroj (največ 1), scanner
(največ 1), LCD projektor (največ 1),
fotoaparat (največ 1), blagajna (največ
4) – kjer je navedena količina se razume
za celotno obdobje financiranja, torej za
prvih pet let od priznanja.
– Pisarniški material (papir, kartuše,
mape, registratorji, lepilo, lepilni
trak, škarje, luknjač, USB ključ
ipd.) in pisarniška oprema (mize,
omare, predalniki, police, projekcijsko
platno ipd.)
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Najvišja dovoljena zgornja meja na
aktivnost

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

– stroški pospeševanja prodaje

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 50.000,00 EUR

– strošek organizacij degustacij
v okviru predstavitve svojih proizvodov,
– strošek priprave informacijskega
materiala glede obveščanja o delovanju
skupini in svojih proizvodov (letaki,
uradni ceniki, brošure, katalogi ipd.)
– strošek vzpostavitve spletne strani
skupine proizvajalcev z uradnim cenikom
proizvodov
– strošek vrednotenja doseženih
rezultatov in učinkov projekta skupine
proizvajalcev

2

Stroški stalne zaposlitve ene osebe
za namene delovanja skupine pro
izvajalcev.

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot:
– 2.100,00 EUR bruto na mesec za
poln delovni čas oziroma
– 1.300 EUR bruto na mesec za
polovičen delovni čas.

– strošek plače enega zaposlenega
s strani skupine proizvajalcev se krije
samo za dobo odobrenega projekta za
poln oziroma polovičen delovni čas

3

Stroški nabave primerne opreme, ki
je nujno potrebna za skupno trženje
kmetijskih pridelkov oziroma živil
skupine proizvajalcev

– Znesek lahko doseže 100%
vrednosti celotnega stroška, vendar
ne več kot 50.000,00 EUR

– strošek nabave in oblikovanja skupne
embalaže (zaboji, pakirne škatle,
steklenice, vrečke ipd.)
– strošek nabave razstavne vitrine
(hladilne, steklene, odprte ipd.)
– strošek nabave in oblikovanja stojnice

4

Stroški oblikovanja in implementacije
skupnih pravil o proizvodnji in
administrativnem delovanju skupine
proizvajalcev

– do 10.000,00 EUR

– strošek organizacije in vodenja
sestankov
– honorar ekspertov
– avtorsko strokovno delo
– strošek uvajanja vseh sprejetih pravil

5

Stroški priprave in izvedbe projekta
(priprava vloge in operativnega
programa, priprava zahtevkov za
izplačilo)

– do 2.000,00 EUR

Strošek se krije v višini do vključno pet
odstotkov upravičenih stroškov projekta
in sicer za:
– honorar zunanjih izvajalcev za pripravo
vloge in operativnega programa
– strošek priprave zahtevkov za izplačilo
sredstev

(2) Skladno z drugim odstavkom 57. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
stroški, ki nastanejo od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, najkasneje do 31.
12 2011. Do podpore pa so upravičeni tudi
morebitni splošni stroški, nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti
na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
(5) Skladno s petim odstavkom 57. člena
Uredbe PRP so upravičeni splošni stroški,
ki so neposredno povezani z ustanavljanjem skupine proizvajalcev ter pripravo in
izvedbo projekta, kot so priprava vloge ter
priprava zahtevkov za izplačilo, v višini do
vključno pet odstotkov upravičenih stroškov
projekta.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s prvim odstavkom 60. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa. Vloge
se ocenijo na podlagi meril za pridobitev
spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
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Najvišje možno
število točk

Merila
1

Št.

Strokovna ocena projekta

45

1.a. Vrsta sheme kakovosti:

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev:

15

Ocena tržne proizvodnje

55

2.a. Izvedljivost priloženega projekta in pričakovani
učinki

40

2.b. Tržna proizvodnja

15

Skupaj

100
(2) Skladno s 60. členom in petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se izberejo projekti, ki so na podlagi ocene dosegli
spodnjo, vstopno mejo točk, določene v tem
javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo
vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev
za posamezen javni razpis.
Vstopna meja točk za ta javni razpis znaša 51. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev. Sredstva se upravičencu dodelijo na podlagi vloge, vendar le
za prvih pet let od priznanja skupine pro
izvajalcev. Po tem javnem razpisu se upravičencu dodelijo sredstva za stroške nastale od zaprtja javnega razpisa do vključno
31. 12. 2011 za skupine proizvajalcev, ki
bodo vlagale vlogo na javni razpis za ukrep
142.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 61. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do 5% obsega lastne
tržne proizvodnje vseh članov, ki svoje pro
izvode tržijo na dan objave JR za preteklo leto. Delež podpore v% je predstavljen
v spodnji tabeli:

Št.

Predmet

Delež podpore v%

1

Pri obsegu lastne tržne proizvodnje do 1.000.000 EUR je maksimalna
višina podpore v prvih petih letih naslednja:

Prvo leto: 5% od tržne proizvodnje
Drugo leto 5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 4% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 3% od tržne proizvodnje
Peto leto: 2% od tržne proizvodnje

2

Pri obsegu lastne tržne proizvodnje nad 1.000.000 EUR je lahko
maksimalna višina podpore v prvih petih letih naslednja:

Prvo leto: 2,5% od tržne proizvodnje
Drugo leto 2,5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 2,0% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 1,5% od tržne proizvodnje
Peto leto: 1,5% od tržne proizvodnje

3

Ne glede na obseg lastne tržne proizvodnje, v vsakem od prvih petih let
podpora ne sme presegati naslednjih zneskov:

Za prvo leto: 100.000 EUR
Drugo leto: 100.000 EUR
Tretje leto: 80.000 EUR
Četrto leto: 60.000 EUR
Peto leto: 50.000 EUR

(4) Skladno s 127. členom Uredbe PRP
se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka
upravičenca za izplačilo sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
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obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za
izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam
proizvodov, ki so upravičeni do podpore,
merila za ocenjevanje;
(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev;
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(3) V skladu s 30. členom Zkme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka
od 8. do 14.30 ali na informacijskih točkah
KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V okviru tega ukrepa lahko vlagatelj
vloži za prvih pet let od ustanovitve eno
vlogo na leto, torej največ pet vlog na vlagatelja od datuma ustanovitve skupine pro
izvajalcev.
(2) Skladno z drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dne po objavi
javnega razpisa do 31. 6. 2011 do 24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. člena
Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na četrti javni razpis
za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje
in delovanje skupin proizvajalcev za leto
2011«.
(3) Prepozne vloge se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
(1) Skladno s šestim odstavkom 61. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z zaprtim
javnim razpisom v skladu s postopkom iz
XXI. Poglavja Uredbe PRP.
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) V skladu z drugim odstavkom
115. člena Uredbe PRP, se po odprtju vloge na javni razpis preveri njena popolnost
v skladu s 52. členom Zkme-1.
(5) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP je rok za dopolnitev vloge
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na javni razpis 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas njenega
prejema se šteje datum in čas (ura, minuta)
oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na
ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno
pregleda.
(6) V skladu s četrtim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se popolne vloge,
ki so vsebinsko nerazumljive, v roku dveh
mesecev od prejema popolne vloge pozove
na razjasnitev. Rok za razjasnitev je 15 dni
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za
datum in čas njenega prejema se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga ponovno pregleda.
(7) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se popolne vloge oceni
na podlagi meril, določenih v tem javnem
razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, ki
presežejo minimalno število točk, ki je 51 in
sicer po vrstnem redu višine prejetih točk,
do porabe sredstev za ta JR.
(8) Skladno s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu
odobrijo z odločbo o pravici do sredstev,
ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper
odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 114. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in
morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 122. členu Uredbe PRP.
(5) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doeganju ciljev in izpolnjevanju
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka
ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v prora-

čun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali
izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov
in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti.
ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša
rok, če bi bile s to spremembo obveznosti
izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob
smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena
ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen
obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede
na spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev
v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev. V tem primeru mora
v proračun Republike Slovenije vrniti že
izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
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Javni razpis
za sofinanciranje vključevanja
gostujočih visokošolskih učiteljev
v pedagoški proces v letih 2011–2013
Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev
v pedagoški proces v letih 2011–2013 (v
nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciran
iz Evropskega socialnega sklada, v okviru
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve
3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva«.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javnega razpisa, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev
Naročnik in izvajalec javnega razpisa je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa
na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega
telesa in zagotavlja finančna sredstva za
izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec javnega razpisa.
2. Pravna podlaga
Podlage za izvedbo javnega razpisa so:
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09,
62/10 – ZUPJS in 34/11 – odl. US), Zakon
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo), Proračun
Republike Slovenije za leto 2011 (DP2011)
(Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
(Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list
Evropske unije L 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list
Evropske unije, L 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni
list Evropske unije L 371 z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO
001, z dne 21. 11. 2007), Uredba 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; v nadaljevanju: uredba), Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2007–2013 (verzija
1.11/december 2010), Sklep Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa
upravljanja št. 3/3/006-0-MVZT z dne 8. 6.
2011 (št. dokumenta: 303-25/2008/79).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih
učiteljev v pedagoški proces na visokošolskih zavodih v letih 2011–2013 na osnovi
izbranega programa.

Sofinanciralo se bo plačilo stroškov honorarjev na podlagi avtorskih pogodb, dohodek za delo po podjemni pogodbi ali delo
po pogodbi o sodelovanju med visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji in gostujočimi visokošolskimi učitelji, potnih stroškov
in stroškov bivanja gostujočih visokošolskih
učiteljev.
Namen javnega razpisa je spodbuditi
mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih
strokovnjakov, ki bodo na visokošolskem
zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega
znanja in izkušenj v okviru študijskih programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
Cilj javnega razpisa je spodbuditi gostovanje tujih visokošolskih učiteljev ter drugih
tujih strokovnjakov za prenos znanja in izkušenj ter novih oblik poučevanja.
4. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo
visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: prijavitelji):
– ki so vpisani v razvid visokošolskih
zavodov;
– ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, vpisane v razvid, in
– so imetniki Erasmus univerzitetne listine.
4.2 Projekt mora biti izveden na območju
Republike Slovenije.
4.3 Gostujoči visokošolski učitelj (v nadaljevanju: kandidat) mora prihajati iz:
– tujega visokošolskega zavoda;
ali tuje:
– raziskovalne organizacije,
– gospodarske družbe,
– organizacije s področja kulture ali
mora biti
– neodvisni strokovnjak oziroma umetnik.
4.4 Neposredna pedagoška obveznost
(tj. predavanje, seminar, vaje) kandidata
mora znašati vsaj 6 pedagoških ur.
4.5 Povrnjeni bodo dejanski upravičeni
stroški do največ 6.000,00 EUR na posameznega kandidata.
4.6 Prijavitelji se na ta javni razpis ne
morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje
katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov
ali drugega vira financiranja iz državnega
proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali
proračuna EU.
5. Vsebina in priprava vloge
Prijavitelj posreduje eno vlogo.
Formalno popolna vloga mora vsebo
vati:
– izpolnjene obrazce:
– Obrazec 1 OP RCV_VS: Obrazec
za vlogo
– Obrazec 2 OP RCV_VS: Program
gostovanja
– Obrazec 3 OP RCV VS: Načrt financiranja projekta
Vsebina vloge se mora ujemati s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa.
6. Upravičeni stroški in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
6.1 Stroški projekta so upravičeni le pod
pogoji, da:
– so v skladu s cilji projekta, ki so navedeni v vlogi, ki jo je upravičenec podal na
javni razpis in so neposredno potrebni za
njegovo izvedbo;
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi;
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– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– niso in ne bodo financirani z drugimi
viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU;
– so nastali in bili plačani znotraj obdobja upravičenosti stroškov in bili pripoznani
v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja
in sicer:
Za prvo odpiranje:
– vključuje upravičene stroške, povezane z izvedbo projekta, ki so nastali in bili
plačani od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS do najkasneje 30. 6.
2012.
Izvajalec lahko zahtevke za izplačilo
ministrstvu predloži: najkasneje do 15. 7.
2012.
Rok za dokončanje projekta v okviru
prvega odpiranja je najkasneje do 30. 6.
2012.
Za drugo odpiranje:
– vključuje upravičene stroške, povezane z izvedbo projekta, ki so nastali in bili
plačani od 1. 10. 2012 do najkasneje 30. 6.
2013.
Izvajalec lahko zahtevke za izplačilo
ministrstvu predloži: najkasneje do 15. 7.
2013.
Rok za dokončanje projekta v okviru
drugega odpiranja je najkasneje do 30. 6.
2013.
6.2 Upravičeni stroški projekta so stroški
storitev, in sicer:
– delo po pogodbi o opravljanju storitev;
– delo po podjemni pogodbi;
– delo po avtorski pogodbi;
– potni stroški;
– stroški namestitev.
Stroški plač niso upravičen strošek.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov in metode za njihov izračun
so opredeljene v Prilogi RD 2 – Navodila
o upravičenih stroških in Prilogi 2 k pogodbi o sofinanciranju – Navodila o izvedbi
projekta, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije in se lahko spreminjata skladno
s spremembami v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013, ki jih izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju
kohezijske politike nastopa v vlogi organa
upravljanja.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov
je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 30. 6. 2014.
7. Merila za izbor vlog
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev
bo vodila Komisija za odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog na javni razpis, imenovana s strani ministra, pristojnega za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: komisija za ocenjevanje).
1. korak:
Program gostovanja se ovrednoti po merilih iz javnega razpisa. Pripravi se rang lista
prijaviteljev glede na dosežen rezultat.
Višina dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju se izračuna po formuli, in
sicer se vsota vseh zbranih točk prijavitelja
deli s številom kandidatov v programu gostovanja. Tako deljeni rezultat se zaokroži
na eno decimalno mesto.
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Merilo

Opis

Oddaljenost organizacije, v kateri je kandidat
zaposlen

organizacija, kjer dela, je oddaljena več kot 400 km
od organizacije v Republiki Sloveniji

2

organizacija, kjer dela, je oddaljena manj kot 400 km
od organizacije v Republiki Sloveniji

1

Klasius 4 in 5

3

Klasius 1, 6 in 7

2

ostalo

1

da

1

ne

0

Študijsko področje študijskega programa, kjer
bo kandidat sodeloval, po Klasiusu

Kandidat prvič gostuje na visokošolskem
zavodu (v primeru univerze, na članici)

2. korak:
V nadaljnji izbor se uvrsti vse prijavitelje,
katerih program je ocenjen vsaj s 3 točkami
(prag). Oblikuje se prioritetna lista kandidatov v okviru posameznih programov na podlagi dobljenih ocen od najvišje do najnižje,
pri čemer so kandidati z enakim številom
točk uvrščeni po vrstnem redu, kot jih je na
listu uvrstil prijavitelj.
3. korak:
3.1: razpisana sredstva zadoščajo za
odobritev vseh programov, ki so presegli
prag. V tem primeru so odobreni vsi programi, ki so presegli prag.
3.2: razpisana sredstva NE zadoščajo
za odobritev vseh programov, ki so presegli prag; v tem primeru, se sredstva med
prijavitelje dodelijo po naslednjih kriterijih
v sledečem vrstnem redu:
a) vsakemu prijavitelju se odobrita 2 kandidata, ocenjena z maksimalnim številom
točk (tj. 6 točk) – po vrsti, kot so navedeni
v posameznem programu gostovanja.
b) če so še razpoložljiva sredstva, se nadalje preveri, koliko sredstev je potrebnih za
sofinanciranje preostalih kandidatov, ki so
bili ocenjeni z maksimalnim številom točk (tj.
6 točk). Če razpisana sredstva zadoščajo za
odobritev vseh kandidatov v okviru posameznih programov, se odobrijo vsi. Če ne, se
po vrsti odobrijo kandidati v okviru programov, ki so višje uvrščeni na rang listi.
c) če so še razpoložljiva razpisana sredstva, se odobrijo na način, da se ponovi
korak pod točko b), pri čemer se upošteva
naslednje najvišje število točk, s katerimi so
ocenjeni posamezni kandidati.
4. korak:
Kandidati na posameznih programih, za
katere zmanjka razpisanih sredstev, se znotraj programa uvrstijo na rezervno listo, kar
pomeni, da v primeru odpovedi gostovanja
enega od odobrenih kandidatov, prijavitelj
lahko povabi oziroma razpoložljiva sredstva
porabi za sofinanciranje gostovanja naslednjega kandidata na rezervni listi.
8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3:
Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Skupna okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 do 2013 za sofinancira-

Točke
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nje vključevanja gostujočih visokošolskih
učiteljev v pedagoški proces je največ do
870.109,00 EUR, in sicer:
Naziv instrumenta

Vir

2012

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja
gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški
proces v letih 2011–2013

EU del:

272.092,65

SLO del:

48.016,35

82.500,00

130.516, 35

320.109,00

550.000,00

870.109,00

Skupaj

Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU;
– 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85%.
Delež sredstev slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike je 15%.
Stopnja intenzivnosti sofinanciranja projekta je 100%.
Dinamika sofinanciranja projekta iz sredstev ESS se določi s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem,
skladno z veljavnimi predpisi.
9. Izstavljanje zahtevkov za izplačilo,
spremljanje in poročanje o izvajanju projekta in rok za dokončanje projekta
Zahtevki za izplačilo se za prvo odpiranje predložijo:
– za leti 2011 in 2012 ministrstvu najkasneje do 15. 7. 2012 (vključuje upravičene
stroške, ki so nastali in bili plačani od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do najkasneje 30. 6. 2012);
Zahtevki za izplačilo se za drugo odpiranje predložijo:
– za leti 2012 in 2013 ministrstvu najkasneje do 15. 7. 2013 (vključuje upravičene
stroške, povezane z izvedbo projekta, ki so
nastali in bili plačani od 1. 10. 2012 do 30. 6.
2013).
Dinamika izstavljanja zahtevkov za izplačilo sredstev je določena s pogodbo o sofinanciranju.
Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti
ločene knjigovodske evidence za izvajanje
projekta.
Poročilo o izvajanju projekta je obvezna
priloga vsakokratnega zahtevka za izplačilo.
V primeru, da projekt v določenem obdobju, ki je predmet poročanja v posameznem
poročilu o izvajanju projekta ob predložitvi
zahtevka za izplačilo, ustvari prihodke, mora
prejemnik o teh prihodkih obvezno poročati
v tem poročilu.
Rok za dokončanje projekta v okviru prvega odpiranja je najkasneje do 30. 6. 2012
in v okviru drugega odpiranja najkasneje do
30. 6. 2013.
10. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
11. Informiranje in obveščanje javnosti
Upravičenci morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti

2013

Skupaj
739.592,65
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o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/. Zahteve so navedene tudi v Prilogi 2
k pogodbi – Navodila o izvedbi projekta.
12. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
13. Hranjenje in dostopnost dokumentacije
Upravičenec mora za potrebe bodočih
kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še
najmanj deset let po izteku projekta oziroma
pogodbenih obveznosti. Pred iztekom tega
roka ga lahko ministrstvo podaljša.
Upravičenec mora omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike
Slovenije in s strani pristojnih organov EU (v
nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih
lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na
kraju samem, kar bo upravičenec dolžan
omogočiti.
Upravičenec je dolžan voditi stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
15. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih
Upravičenec mora spremljati podatke
o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES, Uredbi 1083/2006/ES, Uredbi 1080/2006/ES in Navodili organa upravljanja.
16. Omejitve glede sprememb na
projektu v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES: ni relevantno.
17. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
18. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja posameznega projekta
V primeru ugotovitve že pridobljenega
financiranja iz drugih javnih virov za isti
projekt se vloga za takšen projekt zavrže.
V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja projekta, se lahko pogodba razdre, upravičenec pa je dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na
TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije.
Sredstva, izplačana upravičencu v skladu s pogodbo, so izključno namenska in
jih sme upravičenec uporabljati izključno za
pokrivanje stroškov izvajanja projekta ter
v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbi.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
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Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES.
Vsi podatki iz vlog so informacije javnega
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije za
ocenjevanje, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma
sezname in analize.
20. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za
oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa
pošiljke:
– za prvo odpiranje: od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 8. 8. 2011 do 14. ure, v Glavno pisarno
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana;
– za drugo odpiranje: do vključno 31. 5.
2012 do 14. ure, v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni
razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški
proces v letih 2011–2013« s pripisom »za
prvo odpiranje«; in v letu 2012 s pripisom
»za drugo odpiranje«, z navedbo polnega
naziva in naslova pošiljatelja v enem pisnem
izvodu ter enkrat v elektronski obliki.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega
roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge se s sklepom zavržejo.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Zaradi velikega števila prispelih vlog za
dodelitev sredstev, odpiranje le teh ne bo
javno in bo izvedeno za prvo odpiranje, dne
10. 8. 2011 in za drugo odpiranje dne 4. 6.
2012, in sicer na sedežu ministrstva, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo
opravila komisija za ocenjevanje, imenovana s strani ministra, pristojnega za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo
vlogo lahko dopolnili v roku 8 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj
ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
22. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo
o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo
izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev
pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni na
spletni strani ministrstva.
23. Pritožba: morebitne pritožbe zoper
sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko
prijavitelji vložijo pri ministrstvu v 8 dneh od
prejema sklepa. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vloge.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
24. Razpisna dokumentacija
Obrazec za vlogo in razpisna dokumentacija bodo za prvo odpiranje zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani
ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko
Javne objave in pod rubriko Javni razpisi,
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Obrazec za vlogo in razpisna dokumentacija za drugo odpiranje bodo zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani
ministrstva www.mvzt.gov.si od 16. 4. 2012
dalje.
25. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do konca javnega razpisa dobijo tudi
na elektronskem naslovu, manica.jakic@gov.si oziroma pri dr. Manici Jakič na
tel. 01/478-46-00, vsak delovni dan med 9.
in 11. uro.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 275/2011
Ob-3513/11
Na podlagi
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999,
s popravki z dne 31. 7. 2006,
– Uredba Sveta št. 1341/2008 z dne
18. 12. 2008 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo
prihodek,
– Uredba komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007,
– Uredba Komisije (ES) št. 846/2009,
z dne 1. 9. 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj,
– Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999,
– Operativni program razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007
SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007),
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– Nacionalni strateški referenčni okvir
2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2007),
– Zakon o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16 in 38/10 –
ZUKN),
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4),
– Zakonom o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/10 in
4/11),
– Proračun RS za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
– Uredba 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),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 96/10 ZIPRS1112),
– Sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 31. 5. 2011 (št.: OP
RČV 4/3/004-0-MK), Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor razvojnih projektov za dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podporo
njihovi socialni vključenosti v okviru
Evropskega socialnega sklada v letih
2011–2012
v okviru
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
4. Razvojne prioritete: »Enakost
možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti« in Prednostne usmeritve
4.3.:»Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju kulture in
podpora njihovi socialni vključenosti«
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec
javnega razpisa je Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju evropske
kohezijske politike pri predmetnem javnem
razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je
izvajalec javnega razpisa, in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so namenjeni
krepitvi usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih manjšinskih
etničnih skupin in priseljencev ter invalidi)
na področju kulture skladno z Operativnim
programom razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007–2013, 4. razvojno
prioriteto »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti« in prednostno usmeritvijo 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora
njihovi socialni vključenosti«.
Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni:
– usposabljanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z namenom dviga
njihove zaposljivosti ali/in
– usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno
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dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih
pripadnikov ali/in
– krepitvi zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z ustvarjanjem novih delovnih mest in/ali
– krepitvi zaposljivosti posameznikov
v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma
njihovih pripadnikov z ustvarjanjem novih
delovnih mest
Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
projektov z namenom spodbuditve, motivacije in proaktivacije delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo
večjo socialno vključenost in zaposljivost.
Potreben pogoj za doseganje tega cilja med
drugim predstavlja krepitev administrativne
usposobljenosti in profesionalnosti delovanja zaposlenih v organizacijah, ki delujejo
na področju kulture.
Cilji javnega razpisa so:
– krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih
skupin na področju kulture z usposabljanjem
lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih skupin,
– krepiti zaposljivost posameznikov
v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin, z usposabljanjem in
– krepitev zaposlenosti pripadnikov ranljivih skupin z ustvarjanjem novih delovnih
mest na področju kulture,
vse ob hkratni skrbi za aktivno vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno
življenje in družbo nasploh.
4. Osnovni in posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Osnovni pogoj za prijavo:
Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
– z ustanovnim ali drugim ustreznim
pravnim aktom dokažejo, da:
– so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot
društvo, zavod ali ustanova za delovanje na
področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od ciljnih ranljivih skupin.
4.2 Posebni pogoji za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji:
– ki prijavljajo samo en projekt; če bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje,
bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela;
– katerih prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državnega ali
lokalnega proračuna ali iz sredstev EU);
– katerih prijavljeni projekt se začne
v letu 2011 in se bo zaključil najkasneje
30. 9. 2012;
– ki zaprošajo za prijavljeni projekt najmanj 20.000,00 EUR, največ pa
100.000,00 EUR.
– ki bodo izvedli projekt na področju kulture v podporo zaposljivosti oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu
dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne
ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše
družbeno okolje vsaj ene izmed naslednjih
ranljivih skupin (v tem razpisu):
– pripadnikov madžarske ali italijanske narodne skupnosti ali
– romske skupnosti ali
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– različnih manjšinskih etničnih skupin
in priseljencev ali
– invalidov.
Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev
in dokazil (prilog), v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Okvirna višina razpisanih nepovratnih
sredstev, znaša 2.000.000,00 EUR, in sicer
po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki:

Vir razpisanih sredstev
(v EUR)

Leto 2011

Leto 2012

Skupaj
2011–2012

Namenska sredstva EU (85%) –
PP 6920

254.850,40

1.445.159,59

1.699.999,99

Namenska sredstva slovenske
udeležbe (15%) – PP 9410

44.973,60

255.016,41

300.000,01

Skupaj

299.824,00

1.700.176,00

2.000.000,00

Namenska sredstva EU, opredeljena
v prednostni usmeritvi »Dvig zaposljivosti
ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«,
v okviru razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Skladno
s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in
20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10
in 79/10) bo uporabljeno tudi t.i. dopolnilno
financiranje (do 9% neposredno upravičenih stroškov) vsebin Evropskega sklada za
regionalni razvoj (za nakup opreme), če je
le-ta upravičeno nujno potrebna za izvedbo
projekta.
Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 6920 »Socialna vključenost –
07-13-EU« in
– PP 9410 »Socialna vključenost –
07-13-slovenska udeležba«.
5.2 Višina zaprošenih sredstev
Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na projekt je najmanj 20.000,00 EUR,
največ pa 100.000,00 EUR.
5.3 Delež sofinanciranja projektov
Projekti bodo sofinancirani v višini do
100% upravičenih stroškov. Neupravičene
stroške krije upravičenec sam.
V tem javnem razpisu je v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, možno izplačilo predplačila do višine
20% namenskih sredstev EU.
Predplačilo bo, na podlagi izstavljenega
zahtevka za izplačilo predplačila, izplačano
po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11). Predplačilo se lahko uporabi le za
plačilo upravičenih stroškov projekta.
Predplačilo bo predvidoma poračunano tekom celotnega izvajanja projekta.

Ob predložitvi prvega in vseh naslednjih
zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo poračuna v enakem
odstotku. Znesek predplačila se odšteje od
vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo.
5.4 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2011 in 2012, zato morajo biti
dodeljena proračunska sredstva porabljena
v letih 2011 in 2012 v skladu z dinamiko,
določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta in v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS. Rok
za predložitev zadnjega poročila o izvajanju
projekta in zadnjega zahtevka za izplačilo
Ministrstvu za kulturo je 8. 10. 2012, roki
za predložitev vmesnih poročil pa bodo navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
6. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
6.1 Upravičene dejavnosti
– usposabljanje za krepitev zaposljivosti
in s tem krepitve socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture,
– usposabljanje pripadnikov ranljivih
družbenih skupin za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov,
– razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike
ranljivih družbenih skupin,
– usposabljanje izvajalcev usposabljanj
za ranljive družbene skupine,
– zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin
na področju kulture (npr. projektni menedžerji, organizatorji, moderatorji, animatorji,
koordinatorji ipd.).
Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki prinašajo dodano
vrednost, trajnost in novo kakovost ob hkratnem zagotavljanju aktivnega vključevanja
ciljne skupine v družbo.
Projekt zaposlovanja in/ali usposabljanja
z namenom dviga zaposljivosti pripadnikov
ciljne skupine mora biti podpora, t.i. »ključnemu rezultatu« s področja kulture. Ključni
rezultat pa lahko obsega tudi take dejavnosti, ki niso upravičene za sofinanciranje
po tem razpisu (npr. snemanje filma). Da
bi se ta projekt uspešno zaključil, prijavitelj pripravi podporni projekt z upravičenimi
»podpornimi« dejavnostmi in aktivnostmi po
tem razpisu (npr. usposabljanje režiserja za
snemanje filma). Da bi torej prijavitelj kvalitetnejše, hitreje ali bolj učinkovito dosegel
ključni rezultat, potrebuje projekt usposabljanja ali zaposlovanja specifičnega kadra,
ki ga izbere iz upravičenih ciljnih skupin (pripadniki ranljivih skupin po tem razpisu).
Upravičevanje potrebe po usposabljanju:
da bi lahko dosegli ključni rezultat s področja
kulture, ki bo prinesel neko novo kvaliteto in
dodano vrednost, potrebujete nadgradnjo
znanja in sposobnosti posameznikov, ki jim
hkrati na dolgi rok povečuje zaposljivost oziroma možnosti pridobitve zaposlitve v okviru
upravičenca ali v kaki drugi organizaciji.
Osebe, ki se zaposlujejo na novo ustvarjenem delovnem mestu v okviru projekta,
je potrebno zaposliti za polni delovni čas,
hkrati pa je potrebno zagotoviti, da bodo
po zaključku projekta pri upravičencu zaposlene še najmanj 12 mesecev, pri čemer
bo sredstva za financiranje teh zaposlitev
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priskrbel upravičenec iz lastnih ali drugih
virov, sicer sofinanciranje take zaposlitve
ne bo upravičeno in bo potrebno naknadno
vrniti vsa prejeta sredstva.
Redne dejavnosti prijaviteljev niso upravičene do sofinanciranja! Vloge, ki bodo
med aktivnostmi za sofinanciranje imele navedene redne dejavnosti, ki se ne nanašajo
na usposabljanje, bodo zavrnjene.
6.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno
na dejavnosti projekta po naslednjih vrstah
upravičenih stroškov:
1) Stroški plač:
– plače z vsemi pripadajočimi davki in
prispevki delavca in delodajalca (II. bruto) –
v celoti ali pa v deležu dela na projektu,
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela, itn.) – v celoti ali pa v deležu dela
na projektu,
– nadomestila plače (npr. boleznine do
30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov
dela iz drugih virov,
– ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust,
v primeru delnega dela na projektu v sorazmernem deležu);
2) stroški službenih potovanj:
– povračilo stroškov službene poti za pri
upravičencu zaposlene osebe: namestitve,
kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice,
3) stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji
izvajalci in so potrebni za projekt:
– projektno vodenje, koordinacija in/ali
finančno svetovanje,
– prevajalske storitve,
– storitve usposabljanja,
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta;
– najem (zakup) licenc, programske in
strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta),
– nakup strokovnih gradiv, didaktičnih
pripomočkov in podpornih materialov, ki
imajo neposredno povezavo s projektnimi
dejavnostmi;
– stroški organizacije usposabljanj (npr.
najem prostorov),
– stroški pogostitev (največ do 2% neposrednih upravičenih stroškov);
4) stroški informiranja in obveščanja:
– stroški organizacije in izvedbe predstavitev projekta, novinarskih konferenc in
zaključne predstavitve, stroški oblikovanja,
priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
stroški oglasov in objave oddaj v medijih,
stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani, obdelave člankov v medijih, drugi stroški
informiranja in obveščanja javnosti;
5) posredni (operativni) stroški (pavšal
v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov, kakor je določeno v točki 6.7.5 javnega razpisa), namenjenih kritju stroškov
komunikacijskih (internet, telefon, faks) in
poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja pisarniških
prostorov, vključno z najemom opreme za
administracijo projekta, stroški potrošnih
dobrin in pisarniškega materiala za administracijo projekta, stroški zunanjih storitev
(npr. računovodstvo), drobni inventar in material katerega življenjska doba ne presega
veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir,
baterije, kartuše ipd.), stroški fotokopiranja,
najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb itn.;
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6) nakup opreme (največ do 9% neposrednih upravičenih stroškov – v skladu
s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in
20. členom 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) bo za ta namen uporabljeno t.i. dopolnilno financiranje
vsebin Evropskega sklada za regionalni razvoj):
– strošek nakupa opreme (npr. računalniki z dodatno opremo, monitorji, optični čitalniki, digitalna avdio-video oprema, projektorji z dodatno opremo in druga oprema, ki
je nujno potrebna za izvedbo projekta). Prijavitelj izkaže in podrobno obrazloži potrebo
po nakupu opreme, ki je nujno potrebna za
izvedbo projekta.
Upravičenec bo moral za dokazovanje
vseh nastalih stroškov na projektu (razen za
posredne stroške) predložiti originalne račune, pogodbe ali druge računovodske listine
enake dokazne vrednosti, ki se neposredno
nanašajo na izvedeno aktivnost in dokazila
o plačilih prikazanih stroškov.
Originalne račune, ki jih bo upravičenec predložil skupaj s poročilom o izvajanju
projekta, bo v skladu z Navodilom organa
upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu
Uredbe (ES) 1828/2006/ES pregledalo ministrstvo kot posredniško telo, jih žigosalo in
po pregledu vrnilo upravičencu.
Prav tako bo moral upravičenec predložiti dokazila o postopkih izbire zunanjih izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki
ureja javno naročanje in drugo dokumentacijo, navedeno v poglavju »6.6 Podrobna
razčlenitev upravičenih stroškov« te razpisne dokumentacije.
Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev
za predložitev dokazil o nastalih stroških
so, izhajajoč iz Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007-2013, navedene v nadaljevanju.
6.3 Obdobje upravičenosti stroškov
Upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali in bili plačani od datuma objave javnega razpisa, do zaključka projekta oziroma
najpozneje do 30. 9. 2012. Upravičencu bo
sofinanciranih do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov projekta.
6.4 Območje upravičenosti stroškov
Upravičeni bodo le tisti stroški projekta, ki bodo nastali na območju držav članic
Evropske unije (npr. storitev mora biti opravljena na območju držav članic EU).
6.5 Neupravičeni stroški
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– zavarovanje zemljišč, stavb in opreme,
– dolžniške in zamudne obresti,
– izdelava splošnih strokovnih podlag,
študij in programov dela,
– davek na dodano vrednost (DDV)
– stroški, ki so že financirani iz drugih
javnih sredstev ali virov EU
– stroški, ki niso v neposredni povezavi
z vsebino projekta,
– stroški, ki presegajo upravičen delež
v vseh stroških (npr. stroški nakupa opreme,
ki presegajo 9% neposrednih upravičenih
stroškov in posredni stroški, ki presegajo
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15% določenih neposrednih upravičenih
stroškov projekta, kakor je opredeljeno
v točki 6.7.5 javnega razpisa),
– drugi stroški, ki niso navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka
za izplačilo.
Vse neupravičene stroške krije upravičenec sam.
6.6 Podrobna razčlenitev upravičenih
stroškov

Pomembna opozorila in
pojasnila

Vrsta stroška

Podrobnejši opis

1. stroški plač

– plače z vsemi
pripadajočimi davki in
prispevki delavca in
delodajalca (II. bruto) –
v celoti ali pa v deležu dela
na projektu,
– povračila stroškov v zvezi
z delom (prehrana med
delom, prevoz na delo in
z dela, itn.) – v celoti ali pa
v deležu dela na projektu,
– nadomestila plače (npr.
boleznine do 30 dni), če
delodajalec ne povrne
stroškov dela iz drugih virov,
– drugi osebni prejemki
v skladu z veljavno
zakonodajo (regres za
letni dopust, v primeru
delnega dela na projektu
v sorazmernem deležu)

– stroški plač so upravičeni
le za osebje, zaposleno na
projektu pri prijavitelju
– upravičen je le relativni
delež opravljenega dela
na projektu (plače) glede
na celotno opravljeno delo
v mesecu
– upravičena so samo
tista nadomestila, ki jih
delodajalec ne refundira

– dokumentacija v postopku javnega
natečaja oziroma postopka po
ZDR (v primeru novih zaposlitev za
operacijo v javnem sektorju);
– kopija pogodbe o zaposlitvi,
– aneks k pogodbi o zaposlitvi
s katerim je oseba razporejena na
projekt – kolikor to ni razvidno iz
pogodbe o zaposlitvi1,
– izjava zaposlenega, da dovoljuje
vpogled, uporabo, izpis ali kopiranje
osebnih podatkov za namen
preverjanja pravilnosti izvajanja
projekta, ki je priložena pogodbi
o zaposlitvi,
– odločba/sklep o letnem dopustu,
– izjava zaposlenega o prevozu na
delo in podatek o višini povračila
stroškov za prehrano;
– plačilni list; (in obračun
posameznikove bruto II plače,
kolikor ni razviden že iz plačilne
liste) z navedbo datuma izplačila
in podpisom odgovorne osebe
upravičenca
– mesečna časovnica in izpis iz
evidence ur na projektu,
– potrdilo DURS-a o plačanih davkih
in prispevkih;
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek.

2. stroški službenih potovanj

– povračilo stroškov
službene poti za pri
upravičencu zaposlene
osebe (povračila stroškov
namestitve, kotizacije
(stroški izvajalca dogodka),
letalski in drugi prevozi,
dnevnice)
– za zunanje sodelavce
je treba potne stroške in
stroške bivanja vključiti
v pogodbo, ki je sklenjena
z njimi

– upravičeno območje
(destinacije) potovanj so
države članice Evropske
unije,
– upravičeni stroški so
zgolj najcenejši potni
stroški (izbrati je potrebno
najcenejši prevoz
s primerjavo stroškov
osebnega (kilometrina
+ cestnine + mostnine
+ tuneli), avtobusnega,
železniškega in letalskega
prevoza, pri čemer se pri
javnem prevozu upošteva le
najcenejši potovalni razred)

– pravilno izpolnjen potni nalog
(z navedbo, da je službena pot
povezana s projektom), vključno
z obračunom potnih stroškov,
s priloženimi vsemi računi oziroma
dokazili za nastale strošek (hotel,
vozovnica, plačilo parkirnine…);
– kopije dokazil o namenu in
udeležbi (vabilo, poročilo o službeni
poti, lista prisotnosti, potrdilo
o udeležbi);
– račun za nakup letalske karte,
račun za kotizacijo in pravna
podlaga za izdajo računa;
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek.

Dokazila za izkazovanje stroška

1
Transparentna določitev, da se delo financira iz projekta, naloge v okviru projekta, obseg dela, obdobje, višino plače in določilo, da se
delovno mesto ne financira iz proračuna.
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Vrsta stroška

Podrobnejši opis

3. stroški storitev, ki jih
izvedejo zunanji izvajalci in
so potrebni za projekt.

– projektno vodenje,
koordinacija in/ali finančno
svetovanje,
– prevajalske storitve,
– storitve usposabljanja,
– odkup avtorskih pravic za
potrebe izvajanja projekta;
– najem (zakup) licenc,
programske in strojne
opreme (samo za čas
izvajanja projekta),
– nakup strokovnih gradiv,
didaktičnih pripomočkov
in podpornih materialov, ki
imajo neposredno povezavo
s projektnimi dejavnostmi;
– stroški organizacije
usposabljanj (npr. najem
prostorov),
stroški pogostitev

Št.
Pomembna opozorila in
pojasnila
– Delo po pogodbi
o opravljanju
storitev/naročilnici
– Delo po avtorski pogodbi
– Delo po podjemni pogodbi
– Delo preko študentskega
servisa
– stroški pogostitev so
upravičeni največ do 2%
neposrednih upravičenih
stroškov!
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Delo po pogodbi o opravljanju
storitev:
– dokumentacija o postopku
oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje oziroma
dokumentacija, zahtevana
v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije
v drugih primerih (le ob prvem
zahtevku za plačilo);
– pogodba o opravljanju storitev/
naročilnica,
– dokazilo o opravljeni storitvi (npr.
poročilo o opravljenih storitvah),
– seznam prisotnosti
udeležencev (opremljen
logotipom ESS, datumom
in naslovom usposabljanja,
podpisom predavatelja,
podpisom udeležencev in potrjen
s strani upravičenca) – v primeru
celodnevnega dogodka je
– račun
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek.
Delo po avtorski pogodbi
– dokumentacija o postopku
oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje oziroma
dokumentacija, zahtevana
v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije
v drugih primerih (le ob prvem
zahtevku za plačilo);
– avtorska pogodba (le ob prvem
zahtevku za plačilo)
– obračun avtorskega honorarja
oziroma račun, če gre za osebo, ki
je samozaposlena v kulturi,
– dokazilo o opravljeni storitvi
(odvisno od storitve – avtorski
izdelek)
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek.
Delo po podjemni pogodbi
– dokumentacija o postopku
oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje oziroma
dokumentacija, zahtevana
v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije
v drugih primerih (le ob prvem
zahtevku za plačilo);
– pogodba o podjemnem delu,
– dokazilo o opravljeni storitvi (npr.
poročilo o opravljenih storitvah),
– obračun honorarja,
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek.
Delo preko študentskega servisa
– napotnica študentskega servisa,
– poročilo o opravljenem delu,
– račun študentskega servisa
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek.
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Pomembna opozorila in
pojasnila

Vrsta stroška

Podrobnejši opis

4. stroški informiranja in
obveščanja

– stroški oblikovanja, stroški
priprave na tisk, stroški tiska
in dostave ipd.
– stroški oglasov,
objav, naznanil, stroški
priprave, oblikovanja,
produkcije, predvajanja
oddaj oziroma zakupa
medijskega prostora
ipd., stroški izdelave in
nadgradnje spletnih strani,
stroški obdelave člankov
v medijih;
– stroški izvedbe novinarskih
konferenc

– poudarek je na promociji
projekta tako ciljni skupini
kot širši družbi

– dokumentacija o postopku
oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje oziroma
dokumentacija, zahtevana
v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije
v drugih primerih;
– pogodba ali naročilnica;
– originalni račun;
– dokazilo o izvedbi: natisnjen
oglas, objava, naznanilo, posneta
oddaja, druge tiskovine, vabilo na
novinarsko konferenco in seznam
udeležencev, kopija spletnih strani,
ipd.;
– potrjena dobavnica (če gre za
tiske ipd),
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek.

5. posredni – operativni
stroški

– stroški komunikacijskih
(internet, telefon in faks) in
poštnih storitev, elektrike,
ogrevanja, čiščenja,
vzdrževanja in upravljanja
pisarniških prostorov,
vključno z najemom opreme
za administracijo projekta,
– stroški potrošnih dobrin in
pisarniškega materiala za
administracijo projekta,
– stroški zunanjih storitev
(npr. računovodstvo),
– drobni inventar in material
katerega življenjska doba
ne presega veljavnosti
pogodbe o sofinanciranju
(papir, baterije, kartuše ipd.),
stroški fotokopiranja,
– stroški najema poslovnih
prostorov od tretjih pravnih
ali fizičnih oseb itn.;

– posredni stroški se
upravičijo v obliki pavšala
v višini 15% določenih
neposrednih upravičenih
stroškov projekta, kakor je
opredeljeno v točki 6.7.5
javnega razpisa;
– posredni stroški se ob
poročanju prijavljajo brez
utemeljevanja in brez
posredovanja dokazil.

– dokazila niso potrebna

6. nakup opreme

Stroški nakupa opreme
(računalniška oprema,
optični čitalniki, digitalna
avdio-video oprema,
projektorji z dodano opremo
in druga oprema, ki je
nujno potrebna za izvedbo
projekta)

– stroški nakupa opreme
skupaj ne smejo preseči 9%
neposrednih upravičenih
stroškov projekta!
– potrebno je dokazati,
da je oprema nujno
potrebna za neposredno
izvedbo projekta (npr.
nakup računalnika za
administracijo projekta ni
upravičen strošek)

– dokumentacija o postopku
oddaje javnega naročila, če je
upravičenec naročnik po zakonu,
ki ureja javno naročanje oziroma
dokumentacija, zahtevana
v pogodbi o sofinanciranju oziroma
v odločbi/sklepu o potrditvi operacije
v drugih primerih;
– pogodba ali naročilnica,
– originalni račun,
– potrjena dobavnica,
– pojasnilo namena uporabe
opreme za potrebe projekta,
– dokazilo o plačilu – bančni izpisek

Dokazila za izkazovanje stroška
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6.7 Dodatna pojasnila za posamezne kategorije upravičenih stroškov
6.7.1 Stroški plač osebja, zaposlenega
na projektu
Stroški plač ter druga povračila stroškov
v zvezi z delom zaposlenih na operaciji so
upravičeni do sofinanciranja. Kot zaposleno
osebje se razumejo člani projektne skupine,
ki so z upravičencem sklenili pogodbo o delovnem razmerju.
Zaposleni lahko dela na projektu polni
delovni čas. Polni delovni čas pomeni osem
ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju
znese 174 ur v mesecu. V primeru, da ima
oseba sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (bodisi za določen ali nedoločen čas) in dela
na operaciji polni delovni čas, je upravičen
strošek njegova plača ter druga povračila
stroškov v zvezi z delom v celoti.
V primeru, da zaposleni dela na projektu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna v proporcionalnem deležu,
z upoštevanjem obsega opravljenega dela.
Osnova za določanje upravičenih stroškov
je mesečno število opravljenih ur na projektu. Število opravljenih ur izhaja iz evidence
opravljenega dela, ki jo mora upravičenec
obvezno voditi posebej za vsako osebo, ki
sodeluje pri projektu.
Urna postavka se lahko izračuna na dva
načina:
– na podlagi normativnega izračuna tako,
da se upošteva povprečni mesečni fond ur
(glej »plače« na www.racunovodja.com),
– ali na podlagi dejansko opravljenih ur
v posameznem mesecu.
Število ur ne sme presegati omejitev, ki
jih določa nacionalna zakonodaja.
Regres se lahko obračuna, skladno
z razmerjem med delom na projektu in delom na drugih zadevah.
Na osnovi bruto plače posameznega zaposlenega, ki se nanaša na delo na projektu, upravičenec izračuna še prispevke
in davke delodajalca, na osnovi evidence
opravljenega dela pa izračuna tudi povračila
stroškov malice in prevoza na delo.
Stroški dela zaposlenih na projektu, ki
niso upravičeni do sofinanciranja:
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene, kot npr.
življenjska, nezgodna in druga zavarovanja,
drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje, prostovoljno zavarovanje,
– odpravnine,
– solidarnostne pomoči,
– razne bonitete,
– letne stimulacije in druge nagrade,
– jubilejne nagrade.
6.7.2 Stroški službenih potovanj
Povračila za izdatke potovanj in dnevnic, povezanih s projektom lahko upravičenec uveljavlja samo za pri njem zaposlene
osebe.
Upravičeno območje (destinacije) potovanj so države članice Evropske unije.
Upravičeni stroški so zgolj najcenejši potni stroški. Izbrati je potrebno najcenejši prevoz s primerjavo vseh stroškov osebnega
(seštevek kilometrine, cestnine, mostnine,
tuneli ipd.) in javnega prevoza: avtobusni,
železniški in letalski prevoz, pri čemer je
potrebno pri javnem prevozu upoštevati le
najcenejši potovalni razred. Za dokazovanje
stroškov je potrebno hraniti in predložiti ob
zahtevku za plačilo vso drobno dokumentacijo (parkirni listki, potrdila o plačilu cestnin/mostnin/tunelin, vozovnice, ipd.).

Če oseba potuje s svojim avtomobilom,
se lahko izdatki za prevoz priznajo do višine
uradne nacionalne kilometrine iz uredbe.
Za zunanje sodelavce je treba potne
stroške in stroške bivanja vključiti v pogodbo, ki je sklenjena z njimi.
6.7.3 Stroški storitev (in blaga), ki jih
izvedejo zunanji izvajalci in so potrebni za
projekt
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru
projekta in so potrebni za izvedbo projektnih
aktivnosti.
Stroški, ki se nanašajo na vsebino projekta in ki jih upravičencu zagotavljajo tretje
osebe, lahko vključujejo npr.:
– projektno vodenje, koordinacija in/ali
finančno svetovanje,
– prevajalske storitve,
– storitve usposabljanja,
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta;
– najem (zakup) licenc, programske in
strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta),
– nakup strokovnih gradiv, didaktičnih
pripomočkov in podpornih materialov, ki
imajo neposredno povezavo s projektnimi
dejavnostmi;
– stroški organizacije usposabljanj (npr.
najem prostorov),
– stroški pogostitev (največ do 2% neposrednih upravičenih stroškov);
Davek na dodano vrednost je v celoti neupravičen do sofinanciranja. Do sofinanciranja je upravičen le strošek storitev zunanjih
izvajalcev, zmanjšan za vrednost DDV, ki je
neupravičen strošek.
Stroški izvajalcev usposabljanja, so
upravičeni do sofinanciranja le v primeru,
kolikor so del načrtovanega usposabljanja
ciljne skupine oziroma posameznikov.
Pravna podlaga za stroške zunanjih izvajalcev je lahko:
– pogodba o opravljanju storitev oziroma
naročilnica;
– podjemna pogodba;
– študentska napotnica;
– avtorska pogodba.
Stroški pogostitev na dogodkih in delavnicah ne smejo preseči 2% neposrednih
upravičenih stroškov projekta. Kolikor kontrolor ob pregledu končnega zahtevka za
izplačilo ugotovi preseganje stroškov pogostitev nad 2% neposrednih upravičenih
stroškov, se končni zahtevek za izplačilo
ustrezno zniža.
6.7.4 Stroški informiranja in obveščanja
Informiranje in obveščanje je pomemben
del procesa izvajanja projektov, sofinanciranih s strani EU. Med izvajanjem projekta in
po zaključku projekta je potrebno obveščati
tako ciljno skupino kot širšo javnost (npr.
označevanje lastnih dokumentov kot so npr.
pogodbe, dopisi, promocijski material, javne
objave, ipd z ustreznimi logotipi EU).
Upravičenec je dolžan upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007
– 2013.
6.7.5 Posredni – operativni stroški
Posredni – operativni stroški so v pavšalu upravičeni do 15% določenih neposrednih
(izkazanih in potrjenih) upravičenih stroškov
projekta in jih ni potrebno posebej dokazovati. Pri tem se za kot osnova za izračun
pavšala za posredne stroške upoštevajo:
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– stroški plač in drugi stroški dela (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki
delodajalca za socialno varnost, davek na
izplačane plače za neposredno zaposlene
na projektu, dnevnice, nočitve in prevozi
zaposlenih na projektu, kot na primer: vodja
projekta, raziskovalec … Tudi v primeru, če
zaposleni na projektu ni zaposlen 100%,
njegov strošek plače predstavlja direkten
stroške operacije. Uveljavlja se sorazmerni
delež stroška plače, ki sovpada z deležem
dejansko opravljenega dela na projektu. Izračun deleža je utečen postopek in tako za
upravičence ne predstavlja dodatnih stroškov.);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila
za delo na projektu preko študentskega servisa ter strokovnega izobraževanja);
– stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Stroški nakupa opreme se ne štejejo
v osnovo za izračun pavšala za posredne
stroške.
Posredni stroški so namenjeni kritju stroškov komunikacijskih (internet, telefon, fax)
in poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja pisarniških prostorov, vključno z najemom opreme
za administracijo projekta, stroški potrošnih
dobrin in pisarniškega materiala za administracijo projekta, stroški zunanjih storitev
(npr. računovodstvo), drobni inventar in material katerega življenjska doba ne presega
veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir,
baterije, kartuše ipd.), stroški fotokopiranja,
najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb itn.
V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu
čl. 11 (3) Uredbe 1081/2006 s strani organa
upravljanja v času izvajanja operacije, bo
izbranim prijaviteljem dana možnost, da se
s tem javnim razpisom določeni posredni
upravičeni stroški dokazujejo v pavšalnem
znesku brez dokazil, v skladu z navodili,
ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem
primeru naknadno posredovalo izbranim
prijaviteljem.
6.7.6 Nakup opreme
Nakup opreme je upravičen, če je leta nujno potrebna za izvajanje projekta
in doseganje predvidenih ciljev. V skladu
s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in
20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10
in 79/10) bo v ta namen uporabljeno t.i.
dopolnilno financiranje vsebin Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Nakup opreme mora biti posebej opredeljen v pogodbi
o sofinanciranju in ne sme presegati 9%
neposrednih upravičenih stroškov projekta.
Kolikor kontrolor ob pregledu končnega zahtevka za izplačilo ugotovi preseganje stroškov opreme nad 9% neposrednih upravičenih stroškov, se končni zahtevek za izplačilo
ustrezno zniža.
Nakup opreme za administriranje projekta ali za režijsko delo upravičenca Ni upravičen strošek. Upravičen je nakup opreme
npr. z namenom uporabe kot učnega pripomočka (torej kot nujno potrebna oprema
za neposredno doseganje ciljev!), pri čemer
je potrebno pojasniti, kako in za kaj se bo
oprema uporabljala.
Upravičen je strošek nakupa opreme
brez DDV.
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Upravičenec bo moral ob upravičevanju stroškov nakupa opreme v poročilu o
izvajanju projekta predložiti posebno pojasnilo namena uporabe opreme za potrebe
projekta. V primeru, da bo ministrstvo ob
pregledu poročila ugotovilo, da oprema ni
nujno potrebna za izvedbo projekta, bo te
stroške opredelilo kot neupravičene za sofinanciranje.
6.8 Upravičeno območje izvajanja aktivnosti
Upravičeno območje izvajanja aktivnosti
je območje držav članic Evropske unije.
Primeri:
– službene poti v države nekdanje Jugoslavije niso upravičen strošek,
– službene poti v države EU so upravičen strošek,
– angažiranje strokovnjaka (s pogodbo)
iz območja držav nekdanje Jugoslavije, ki
bo svojo storitev (usposabljanje, svetovanje)
opravil v Sloveniji, je upravičen strošek.
6.9 Obračun predloženih zahtevkov za
izplačilo
Upravičenec bo v predpisanih rokih poročal ministrstvu na predpisanih obrazcih.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo
od predloženih stroškov pri vsakem posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino
zahtevka za izplačilo.
Preseganje dovoljenega razmerja:
– posrednih stroškov v višini 15% določenih neposrednih upravičenih stroškov,
kakor je opredeljeno v točki 6.7.5 javnega
razpisa,
– stroškov opreme v višini 9% neposrednih upravičenih stroškov in
– stroškov pogostitev v višini 2% neposrednih upravičenih stroškov bo ministrstvo
ugotavljalo pri pregledu končnega zahtevka in v primeru preseganja za presežno
vrednost zmanjšalo višino končnega zahtevka ali celo zahtevalo vračilo preplačanih
sredstev.
Ministrstvo bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna v primeru izplačila predplačila le-tega izplačalo do
višine 20% namenskih sredstev EU.
Predplačilo bo, na podlagi izstavljenega
zahtevka za izplačilo predplačila, izplačano
po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11). Predplačilo se lahko uporabi le za
plačilo upravičenih stroškov projekta.
Predplačilo bo predvidoma poračunano tekom celotnega izvajanja projekta.
Ob predložitvi prvega in vseh naslednjih
zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo poračuna v enakem
odstotku. Znesek predplačila se odšteje od
vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo.
7. Obveznosti upravičencev pri izvajanju
projekta
7.1 Splošno
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi
naslednje dodatne pogoje, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada:
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu,
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020,
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– zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta
in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim slovenskim
organom in pristojnim organom EU,
– spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki
z dne 27. 12. 2007,
– poročati ministrstvu kot posredniškemu
telesu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku projekta,
– zagotoviti informiranje in obveščanje
javnosti o projektu skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013,
– o spremembah na projektu obveščati
ministrstvo kot posredniško telo v skladu
s 57. členom Uredbe Sveta EU št. 1083/2006
z dne 11. 7. 2006,
– ob ugotovitvi nenamenske porabe
sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU, vrniti vsa
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
Upravičenec se s predložitvijo vloge na
javni razpis strinja z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu
in prejemniku pomoči skladno z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati
na celotno vlogo. Člani strokovne komisije,
ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati
izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.
7.2 Hramba vsebinske dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj do 31. 12.
2020.
Upravičenec mora hraniti naslednjo dokumentacijo:
– pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta ESS z vsemi prilogami in aneksi;
– dodatne dogovore in korespondenco
s posredniškim telesom (npr. spremembe
projekta, spremembe finančnega načrta,
spremembe pričakovanih rezultatov, zapisnike srečanj);
– zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise, ipd);
– vsebinska in finančna poročila, ki so
bila posredovana ministrstvu;
– dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih
izvajalcev, pogodbe z izbranimi zunanjimi
izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna);

– sezname udeležencev usposabljanj (s
podpisi predavateljev in udeležencev);
– seznam posredovanih materialov udeležencem ipd.
7.3 Hramba finančne dokumentacije
Upravičenec je dolžan porabo sredstev
na projektu spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je mogoč enostaven
pregled namenske porabe sredstev. Hraniti
oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in
odhodkov projekta.
Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah upravičenca. Stroški morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo originalna dokazila
(originalne listine).
Upravičenec mora imeti jasen pregled in
zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo
informacije, potrebne za pripravo zahtevkov
za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati po
datumu in številčnem vrstnem redu.
Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil iz
EU sredstev po pogodbi o sofinanciranju
projekta. Na inventarnem seznamu mora
biti oprema opisana in označena s serijsko
številko, nakupno ceno, datumom nakupa in
pričakovano življenjsko dobo.
Po zaključku projekta mora upravičenec
hraniti dokumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled.
7.4 Dostopnost dokumentacije o projektu
Upravičenec se s podpisom pogodbe
o sofinanciranju zaveže, da bo ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU, predložil vse relevantne dokumente, ki
izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih
aktivnosti.
Na podlagi analize tveganja, najmanj pa
enkrat v življenjskem obdobju trajanja projekta, se izvede kontrola na kraju samem
s strani pristojne kontrolne enote organa
upravljanja. Namen kontrole na kraju samem je prepoznavanje ključnih notranjih dejavnikov, ki vplivajo na pravilnost poslovanja
udeleženca in pravilnost izvedbe posameznega projekta (tekoče poslovanje, finančno poslovanje, zaposleni, notranji pravilniki,
računovodske usmeritve, splošne zadeve)
tako s kontrolo vse pripadajoče dokumentacije kot tudi lokacij učinkov projekta. Pri
tem se preveri tudi, da so stroški za blago
in storitve dejansko nastali in se uporabljajo
za namen, za katerega so bila dodeljena
sredstva.
7.5 Prihodki projekta
Upravičenci s sredstvi Evropskega socialnega sklada ne smejo pridobivati prihodkov. Kolikor projekt, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada ustvari
prihodek, se z njim krijejo upravičeni stroški
projekta in se posledično zniža stopnja sofinanciranja. Prihodki ne smejo biti uporabljeni za kritje stroškov izven potrjenega projekta oziroma neupravičenih stroškov.
Upravičenec je ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim slovenskim
organom in pristojnim organom EU dolžan
zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta.
7.6 Spremembe na projektu
Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu
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s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta ne pride do
bistvenih sprememb projekta, in sicer:
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali ki podjetju oziroma javni organizaciji podeli neupravičeno prednost; in
– je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
proizvodne dejavnosti.
Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spremembah operacije.
7.7 Dvojno financiranje
Prijavitelji na ta javni razpis ne smejo predložiti projektov, za izvajanje katerih so
že pridobili sredstva državnega ali lokalnih
proračunov ali sredstva EU. V primeru, da
bo ugotovljeno dvojno financiranje projekta,
bo moral upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi.
8. Merila za izbor projektov
8.1 Ocenjevalni list – splošna merila za
izbor
Ocenjevalni list splošnih meril za izbor izpolni strokovna komisija za Evropski socialni
sklad (v nadaljevanju strokovna komisija)
ob pregledu pravočasnih in popolnih vlog.
Projekt, ki ne bo izpolnjeval splošnih meril,
bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila, pa
bodo v nadaljevanju ocenjevani z merili za
ocenjevanje.
Splošno merilo za izbor

(obkroži)

1. prispevek k povečanju zaposlenosti in/ali zaposljivosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture:
– projekt mora izkazovati predvidene rezultate na področju zaposlovanja in /ali usposabljanja.

DA

NE

2. prispevek h krepitvi socialne vključenosti predstavnikov ranljivih skupin na področju kulture:
– projekt mora izkazovati prispevek k izboljšanju dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko v projektu
prikazanim načinom specializacije in profesionalizacije delovanja predstavnikov ranljivih skupin na področju
kulture.

DA

NE

3. prispevek projekta k uveljavljanju koncepta enakih možnosti predstavnikov ranljivih skupin na področju
kulture:
– projekt mora izkazovati pozitivno ukrepanje zoper kakršnokoli obliko diskriminacije in
izključenosti predstavnikov ciljne ranljive skupine (npr. upoštevanje zakonodaje oziroma nacionalnih ali EU
strateških dokumentov s področja boja proti diskriminaciji pri izvajanju projekta).

DA

NE

4. prispevek k trajnosti projekta:
– projekt mora s svojo zasnovo in napovedanimi rezultati izkazovati izvedljivost (s primernostjo projektne
skupine in referencami prijavitelja) ter trajnost projekta (trajnost zaposlitve, možnosti za (samo)zaposlitev
usposobljenih posameznikov, predvideni alternativni viri financiranja dejavnosti po zaključku projekta, ipd).

DA

NE

8.2 Ocenjevalni list – merila za ocenjevanje
Ocenjevalci strokovne komisije se bodo
pri posameznem specifičnem merilu za ocenjevanje vlog opredeljevali v okviru naslednje ocenjevalne lestvice:
Kvaliteta podeljevanja točk

Prejete točke

nejasno, neprimerno, neskladno

0

nezadovoljivo, slabo

1

sprejemljivo

2

delno ustrezno

3

ustrezno

4

odlično

5

Ocenjevalci pri vsakem podmerilu dodelijo od 0 do 5 točk, pri čemer so nekatera podmerila ponderirana z dvojno vrednostjo.
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Merilo

Največje
možno
št. točk

Ocena

1. Utemeljitev relevantnosti namena in ciljev projekta z namenom in cilji razpisa ter analiza in pojasnitev
potreb ciljne (ranljive) skupine
1.1. Nameni in cilji projekta so usklajeni z nameni in cilji razpisa ter odražajo zaznano inovativnost ideje
projekta.

5

1.2. Potrebe ciljne skupine so jasno opredeljene, argumentacija razlogov za prijavo projekta je
kvalitetna, ciljna skupina je primerno vključena v izvajanje projektnih aktivnosti.

5

Skupaj ocena 1. Merila

10

2. Utemeljitev ocene pričakovanih kratkoročnih učinkov – učinki neposredno po zaključku projekta

Največje
možno
št. točk

2.1. Pričakovani učinki projekta so jasno opredeljeni, izvedljivi in merljivi.

5

2.2. Uporaba učinkov projekta je relevantna za opredeljeno ciljno skupino (ciljna skupina bo imela
kratkoročno korist od projekta).

5

2.3. Pričakovani učinek k socialni vključenosti ciljne skupine ob izvajanju aktivnosti s področja kulture.

5

Skupaj ocena 2. Merila

15

3. Utemeljitev ocene pričakovanih dolgoročnih rezultatov– rezultati v 5 letih po zaključku projekta

Največje
možno
št. točk

3.1. Pričakovani rezultati projekta, ki imajo dolgoročen pozitiven vpliv na ciljno skupino, so ustrezno
utemeljeni in izvedljivi. Predvideno je spremljanje udeležencev projekta po končanem usposabljanju.

5

3.2. Pričakovati je izboljšano vključitev ciljne skupine v družbo in povečanje zaposljivosti.

5

3.3. Pričakovati je, zagotavljanje trajnosti načrtovanih rezultatov projekta (alternativni viri financiranja
dejavnosti po zaključku projekta).

5

Skupaj ocena 3. Merila

15

4. Delovni program – utemeljitev transparentnosti in primernosti načrtovanih aktivnosti in metod dela za
doseganje ciljev projekta

Največje
možno
št. točk

4.1. Zasnova delovnega programa je logična in transparentna. Načrtovane aktivnosti so medsebojno
povezane in ustrezne glede na cilje projekta.

5

4.2. Terminski načrt načrtovanih aktivnosti je realen.

5

4.3. Predlagane aktivnosti so jasno opredeljene, usklajene in nujne za doseganje ciljev. Predlagane so
nove/inovativne metode dela (npr. vključevanje v projekt Evropska prestolnica kulture 2012, ipd.) in orodja
za doseganje predvidenih učinkov in rezultatov.

Ocena

Ocena

5(x2)

4.4. Prijavitelj izkazuje ustrezne izkušnje za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti.

5

Skupaj ocena 4. Merila

25

5. Utemeljitev strategije promocije projekta – strategija obveščanja in informiranja javnosti

Ocena

Največje
možno
št. točk

5.1. Predvidene metode/orodja za obveščanje in informiranje javnosti o projektu so primerne, usklajene in
učinkovite. Vključujejo tudi izvirne metode/orodja/pristope obveščanja in informiranja javnosti.

5

5.2. Načrtovane aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti o projektu bodo dosegle širšo zainteresirano
javnost. Ciljne skupine, ki jih bo dosegel učinek informiranja javnosti, so jasno opredeljene.

5

Skupaj ocena 5. Merila

10

Ocena
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možno
št. točk

6. Utemeljitev finančnega načrta, racionalnost in stroškovne učinkovitosti projekta
6.1. Obstaja konsistenca med načrtovanimi aktivnostmi in ocenjenimi stroški.

5 (x2)

6.2. Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena, pregledna in jasna. Predvidena sredstva po kategorijah
zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta. Poraba finančnih sredstev je primerno ocenjena in racionalna.

5 (x2)

6.3. Razdelitev stroškov po letih ustreza terminskemu načrtu aktivnosti. Napoved porabe sredstev po letih je
realistična.

5

Skupaj ocena 6. Merila

25

SKUPAJ
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Ocena

100

Končna ocena in priporočilo strokovne
komisije:

Najvišje možno število doseženih točk za
projekt je 100. V predlog za sofinanciranje
bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti,
ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem
seštevku dosegli najmanj 60 točk in bodo
najbolje ocenjeni, do porabe sredstev.
9. Izbor in ocenjevanje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
96/10 ZIPRS1112).
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo vodila strokovna komisija. Ocenjevale se bodo
pravočasno prispele in popolne vloge, ki
jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Na
podlagi predloga strokovne komisije, bo ministrica odločila o izboru projektov s sklepi.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele
in popolne vloge upravičenih prijaviteljev.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva
člana strokovne komisije. Če se bosta oceni
razlikovali za 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se
bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih
dveh ocen.
Strokovna komisija bo, na podlagi rezultatov ocenjevanja, oblikovala končne ocene
in predlog liste projektov za sofinanciranje, ki
se bo predložil ministrici. Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministrica odločila
o izboru projektov s sklepi. Za sofinanciranje
bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (najmanj 60 točk),
do porabe razpoložljivih sredstev. Če bo
skupna vrednost predlaganih operacij, ki so
dosegle minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imele prednost operacije z višjim številom točk.
Projekti se bodo najprej ocenjevali po
splošnih merilih za izbor projektov. Projekt,
ki ne bo izpolnjeval splošnih meril, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki
bodo izpolnjevali splošna merila za izbor, pa
bodo ocenjevani z merili za ocenjevanje.
Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo
v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost projektu, ki bo v predvidene aktivnosti vključeval več različnih ciljnih ranljivih
skupin.
Ministrstvo si pridružuje pravico do zahteve po popravkih oziroma dopolnitvi dispozicije projekta in finančnega načrta prijavitelja.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da
prijavitelju na podlagi utemeljenih razlo-

gov predlaga manjšo višino sofinanciranja
od zaprošene, predvsem če bo prijavitelj
v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške,
ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo
strokovna komisija ustrezno znižala višino
sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo
višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se
bo štelo kot odstop od vloge.
Ministrstvo lahko preostala razpoložljiva
sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu projektu.
10. Rok za predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora dispozicijo projekta (obrazec št. 4) in finančni načrt (obrazec št. 7 a)
s predvideno dinamiko financiranja (obrazec
št. 7 b) Obvezno predložiti tudi na e-nosilcu
podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko
verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija. Drugih
obrazcev in prilog ni obvezno predložiti na
e-nosilcu.
Vloga mora biti predložena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana, do 11. 7. 2011 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj! – Vloga na razpis za
izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju
kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru evropskega socialnega sklada
v letih 2011–2012«. Razpisni dokumentaciji
je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo
stran ovojnice.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela
(osebno ali priporočeno po pošti) v glavno
pisarno ministrstva do navedenega roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije in se je
zaradi tega ne da korektno oceniti.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

11. Popolna vloga
Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo (zloženo po vrstnem redu):
1) Popolne in pravilno izpolnjene prijavne
obrazce:
1. Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavi,
2. Obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju,
3. Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
4. Obrazec št. 4: Dispozicija projekta
(tudi na e – nosilcu),
5. Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih
petih letih,
6. Obrazec št. 6: Projektna skupina;
7. Obrazec št. 7: Finančni načrt projekta (iz Excel datoteke in predvidena dinamika financiranja – (list 1b) obvezno, tudi na
e-nosilcu),
2) Priloge:
1. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!),
2. Fotokopija overjenega ustanovnega
ali drugega ustreznega Pravnega akta,
3. Izjava o avtorskem delu (ni obvezna).
12. Odpiranje vlog in dopolnjevanje dokumentacije
Odpiranje vlog bo 18. 7. 2011, ob 9. uri,
opravila Strokovna komisija in zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 11. točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno
tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku
dopolni.
Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni po zaključku odpiranja
vlog po elektronski pošti pozvala, da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od poziva k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
13. Zavrženje in zavrnitev vlog
13.1 Zavrženje vlog
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih vlogah in vlogah, ki
jih niso vložili upravičeni prijavitelji, ministrica izda sklep o zavrženju.
Vloga, prispela na razpis, je pravočasna,
če je prispela v roku, določenem v 10. točki
besedila tega razpisa.
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Upravičeni prijavitelj je oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, kot je to določeno
v točki 4.1 besedila tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge.
13.2 Zavrnitev vlog
Zavrnejo se:
– vloge, ki bodo dosegle manj kot 60
točk,
– vloge, ki bodo dosegle 60 ali več točk,
vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge,
– vloge, ki ne bodo upoštevale v razpisni
dokumentaciji navedene višine zaprošenih
sredstev sofinanciranja (točka 5.2),
– vloge, ki bodo imele med aktivnostmi
za sofinanciranje navedene redne dejavnosti, ki se ne nanašajo na usposabljanje
(točka 6.1).
14. Obveščanje prijaviteljev o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo s sklepom v 60 dneh od roka
za predložitev vlog na javni razpis. Do takrat ne bo možno dajati delnih informacij.
Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo
prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če
se prejemnik v 8 dneh od prejema sklepa
ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva
lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi
ocene prva možnost prejeti sredstva.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko v obliki seznama upravičencev.
15. Pritožbe: zoper sklep ministrstva
se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od
prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi
natančno navesti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog. O pritožbi odloči ministrstvo s sklepom
v 15 dneh. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za prijavitelje,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– izjavo o avtorskem delu,
– označbo vloge.
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani
prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani,
http://www.kultura.gov.si. Na spletni strani
Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila,
povezane z izvedbo javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo
v glavni pisarni Ministrstva za kulturo med
uradnimi urami. Uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure,
ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure, po telefonu vsak ponedeljek, sredo
in petek, od 9. do 11. ure.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
17. Posredovanje dodatnih informacij
o razpisu
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Matejo Bošnjak. Informacije so na voljo tudi med uradnimi urami na
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-79-37,
faks 01/400-79-95, e-pošta: mateja.bosnjak@gov.si.
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Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer
bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3520/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 108/2010
z dne 8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne
9. 2. 2010, str. 4) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),Uredba Komisije
(EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1.
2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba
65/2011/EU),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES),
– Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti
za razvoj podeželja (programsko obdobje
2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006,
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str. 20) (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta
144/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 25. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
javni razpis
za ukrep 312 – podpore ustanavljanju
in razvoju mikro podjetij za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora
ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10.000.000 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša 60 odstotkov upravičenih stroškov, od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike
Slovenije pa 25 odstotkov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za
10 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa

Zaprti

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne
12. 8. 2011 do 24.ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do dokončanja naložbe vložitve zadnjega zahtevka oziroma najpozneje do 30. 6.
2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so
lahko tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo
od 1. 1. 2007 dalje do vložitve zadnjega zahtevka vendar najpozneje do 30. 6. 2015..

Cilj ukrepa:

Prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti
razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja
dohodka.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
II. Predmet podpore
Skladno s 68. členom in sedmim ter
osmim odstavkom 69. člena Uredbe PRP
je predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa naložba v že registrirana mikro podjetja na podeželju in se naložba nanaša na
opravljanje naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
1. oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
2. oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
3. oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
4. oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
5. oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen za določene izdelke objavljene na
spletni strani, http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si),
6. oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
7. oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
8. oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov,
9. oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz
gume in plastičnih mas,
10. oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov,
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11. oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
12. oddelek 26 Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov,
13. oddelek 27 Proizvodnja električnih
naprav,
14. oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
15. oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
16. razred 30.99 Proizvodnja vprežnih
in drugih vozil,
17. oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
18. oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
19. oddelek 33 Popravila in montaža
strojev in naprav,
20. področje D – oskrba z električno
energijo, plinom in paro,
21. področje E – oskrba z vodo; ravnanje
z odplakami in odpadki: saniranje okolja,
22. oddelek 55 – gostinske nastanitvene
dejavnosti,
23. oddelek 75 – veterinarstvo,
24. področje P – izobraževanje (razred
85.10, 85.52, 85.59),
25. področje Q – zdravstvo in socialno
varstvo (oddelek 87 in 88),
26. podrazred 96.090 – čuvanje, oskrba
in nega hišnih živali.
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 70. členom Uredbe PRP so
vlagatelji mikro podjetja, ki so:
1. samostojni podjetnik posameznik,
2. gospodarska družba,
3. zadruga ali
4. zavod.
(2) Registrirana dejavnost pomeni, da
je podjetje vpisano pri pristojnem organu in
ima pridobljeno davčno in matično številko.
(3) Odgovorna oseba je samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe, zadruge ali zavoda.
(4) Zavod je upravičena oblika registracije samo v primeru opravljanja dejavnosti
veterinarstva, izobraževanja, zdravstva in
socialnega varstva.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni najkasneje do izteka roka za dopolnitev vloge
1. Splošni pogoji, ki so določeni v 71. členu Uredbe PRP.
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj ne sme imeti sedež dejavnosti na naslovu kmetijskega gospodarstva
in v naseljih, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji
imajo status mesta v skladu s predpisi,
veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS,
št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: Sklep DZ)
in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 121/05; v nadaljnjem besedilu: Sklep
Vlade), status mesta. Ta naselja so: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja
Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska
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Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje,
Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer,
Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na
Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše,
Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri. Meje navedenih naselij so
na spletni strani, http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(5) Vlagatelj ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije.
(6) Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora
imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je pravna oseba,
mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju
Republike Slovenije.
(7) Vlagatelj mora biti registriran v skladu
z 70. členom Uredbe PRP.
(8) Vlagatelj ob oddaji vloge ne sme presegati kriterijev za mikro podjetja definirana
po Uredbi 800/2008/ES (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2.000.000 EUR čistega
prihodka od prodaje in/ali vrednost aktive).
Naložba:
(1) Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora
biti izpolnjena in seštevek mora dati skupno
vrednost naložbe).
(2) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
projektno dokumentacijo v skladu z zakonodajo in s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni
projektant ter vsa dovoljenja za naložbo.
(3) V primeru nakupa samo opreme ali
strojev mora vlagatelj priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje ali pravnomočno uporabno dovoljenje, za objekt ali prostor v katerem bo nameščena oprema ali stroji.
(4) Če gre za izgradnjo in obnovo nepremičnin ter nakup novih strojev in opreme mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. Kot
last vlagatelja se šteje tudi solastništvo, 10
ali večletni najem objekta ali za to obdobje
ustanovljena stavbna pravica v korist vlagatelja.
(5) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, mora biti iz
priložene dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis
del in stroškov.
(6) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme,
ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu
glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo
upravičeni prostori zasedajo.
(7) Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Pri poslovnem načrtu oziroma programu
dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge. Izkazana mora
biti ekonomska upravičenost naložbe. Kot
ekonomska upravičenost naložbe se šteje,
da je kumulativen denarni tok pozitiven.
(8) Naložba ne sme biti izvedena na naslovu kmetijskega gospodarstva.
(9) Naložba se mora izvesti izven naselij,
ki imajo v skladu s Sklepom DZ in Sklepom
Vlade, status mesta.
(10) Naložba, katerih skupna vrednost
ob prijavi ne presega 50.000 EUR (brez
DDV), se štejejo kot enostavne naložbe,
zahtevne naložbe pa so naložbe katerih
skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez
DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi
enostavni poslovni načrt oziroma program
dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
(11) Pri naložbah v obnovljive vire energije za prodajo, predračunska vrednost
naložbe, v primeru pridobivanja električne
energije, ob prijavi na javni razpis, ne sme
preseči 1.000.000 EUR (brez DDV) oziroma
v primeru pridobivanja toplotne energije ne
sme preseči 400.000 EUR (brez DDV).
(12) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo
zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku
naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo
in šport.
(13) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialno
varstvene storitve za starostnike ali invalide mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
opravljanja storitve.
IV/2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s naložbo od izdaje odločbe
o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(2) Upravičenec mora za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 20.000 EUR (brez DDV) ali v primeru gradnje višji od 40.000 EUR (brez DDV),
pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj
treh dobaviteljev. Kadar se iz objektivnih
razlogov ne more zagotoviti treh ponudb,
se lahko ob predhodnem soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb
morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in
morajo biti na voljo za revizijo in pregled
na kraju samem. V primeru, da se vlagatelj
v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire ponudnika izveden v skladu
s tem predpisom.
(3) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se v primeru
gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje
storitve. Vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku določenem
z odločbo o pravici do sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015.
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IV/3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
(1) Po končani naložbi morajo upravičenci ohraniti ali povečati število zaposlenih,
v primeru, da upravičenec pred naložbo ni
imel zaposlenih, mora imeti ob zaključku naložbe najmanj eno zaposlitev. Ta obveznost
ne velja v primeru pridobivanja energije iz
obnovljivih virov.
(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:

Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Gradnja ali obnova objekta za
katero je potrebno gradbeno
dovoljenje

Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec

2

Gradnja ali obnova objekta za
katero ni potrebno gradbeno
dovoljenje

Gradbena situacija, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec in poročilo o opravljenem
delu, ki ga podpiše upravičenec

3

Oprema

Pravnomočno uporabno dovoljenje (kolikor že ni bil priložen vlogi in se za objekt
zahteva) in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

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

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Izpolnjen obrazec PRP-09

2

Izpolnjen obrazec PRP-10

3

Originalni izvodi računov oziroma overjene fotokopije računov.

4

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

5

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

6

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

7

Tri ponudbe za dela in storitve, ki presegajo vrednost 20.000 EUR oziroma 40.000 EUR (brez DDV).

8

Pravnomočno uporabno dovoljenje, kolikor še ni bilo priloženo ob oddaji vloge in se za objekt zahteva.
Vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na upravičenca in morajo biti v slovenskem
jeziku.
(4) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem
v odločbi o pravici do sredstev. Šteje se, da
je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na
odločbi o pravici do sredstev.
(5) Upravičenec lahko vloži največ en
zahtevek za izplačilo sredstev.
(6) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 12. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., bodo
zavrženi.
(7) Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(8) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena
Uredbe PRP.
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(9) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani,
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4. Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Prejemnik sredstev mora skladno
s 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31.03. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31.03., vsako zaporedno koledarsko
leto, pet let od zadnjega prejema sredstev,
na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 EUR. Kolikor
v roku 30 dni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo o plačilu globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan
vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na
spletni strani, http://www.arsktrp.gov.si/.
(2) Predmet podpore po tem razpisu se
mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva po tej
uredbi dodeljena.
(3) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še najmanj naslednjih pet
let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(4) Končni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodeljenih sredstev. Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let
od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil
v vlogi na javni razpis oziroma s poslovnim
načrtom.
(5) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se
objavijo na spletni strani, www.mkgp.gov.si
in www.aktrp.gov.si.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi
PRP, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko za namen izvajanja Podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
– ukrep 312, upravičenci pridobijo druga
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javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar
seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi
1698/2005/ES. Med druga javna sredstva
se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane
obrestne mere.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 69. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del)

2

Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti

3

Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijskokomunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško
programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani
z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).

Splošni stroški
1

Priprava vloge in poslovnega načrta, pridobitev gradbene dokumentacije ter
priprava zahtevkov za izplačilo, ki so povezani s pripravo in izvedbo projektov
ter lahko predstavljajo vrednost v deležu do vključno 5 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
(2) Skladno z petim in šestim odstavkom
69. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev do 30. 6. 2015.
Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni
splošni stroški, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene
dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplačilo, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred
datumom začetka upravičenosti stroškov
lahko začne z deli, vendar se ta dela ne
štejejo med upravičene stroške. Prav tako
ne sme prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Kot začetek naložbe se skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev
(sklenitev pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
(4) Do podpore pa niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
ter tretjega odstavka 69. člena Uredbe PRP
naslednji stroški:
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva, razen viličarja,
– stroški poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– bančni stroški in stroški garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup gradbene mehanizacije in opreme,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– žaga za razrez hlodovine,
– premična oprema, šotori in mobilni
objekti,
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– podjetij v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
(5) DDV ni upravičen strošek.
(6) Sredstva se ne dodelijo vlagateljem,
ki:
– so v težavah:v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije ter mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti
244/2004/EC, razen če izpolnjujejo merila
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo
finančno poslovanje podjetij,
– izvajajo naložbo na nepremičninah, na
katerih se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje ali je
v času odločanja v postopku denacionalizacije,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
(7) Podpore se ne dodelijo za naložbe,
katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 72. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednja načela:
1. razvojna ogroženost na ravni regije
Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3
(v nadaljnjem besedilu: SKTE-3), v kateri
se izvaja naložba se oceni do10 odstotnih
točk,
2. ekonomski vidik se oceni do 60 odstotnih točk,
3. družbeno-socialni vidik upravičenca
se oceni do 20 odstotnih točk,
4. izvajanje razvojne podpore po 118. členu Uredbe PRP do 10 odstotnih točk.
(3) Podrobnejša merila bodo podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 40 ali več odstotnih
točk. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
(5) Skladno s 118. členom Uredbe PRP
velja, da če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še
dodatnih deset odstotnih točk.
(6) Skladno s četrtim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 56/10), pridobijo te vloge na javni razpis
iz petega odstavka tega člena na javnih
razpisih, ne glede na ostala merila za izbor,
dodatnih deset odstotkov možnih točk.
(7) Skladno s šestim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 24. in 25. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), pridobijo te
vloge na javni razpis iz sedmega odstavka
tega člena na javnih razpisih, ne glede na
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ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.
(8) Ponderiranje prioritet točkovanja:
1. Dejavnosti po prioriteti,
2. Povprečno število zaposlencev na
podlagi delovnih ur,
3. Izobrazba odgovorne osebe,
4. Čisti prihodki od prodaje v EUR,
5. Starost odgovorne osebe v letu oddaje vloge,
6. Intenzivnost obravnavane naložbe,
7. Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji,
8. Stopnja finančne varnosti,
9. Vpliv naložbe na okolje,
10. Vlagatelj je že prejel sredstva iz ukrepa 312 v obdobju 2007–2013,
11. Bruto dodana vrednost na zaposlenega v 1. letu po zaključku naložbe,
12. Dolgoročno finančno ravnovesje,
13. Razvojna ogroženost na ravni
SKTE-3 regije,
14. Delež zaposlenih žensk v podjetju na
dan 31.12 preteklega leta,
15. Raziskovalna dejavnost podjetja,
16. Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji,
17. Naložba se izvaja na območju v skladu z 118. členom Uredbe PRP.
(9). Sredstva se dodeljujejo do porabe
razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja
popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila.
IX. Finančne določbe
1) Splošne finančne določbe so v skladu
s 73. členom Uredbe PRP.
(2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.
(3) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 73. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 60 odstotek celotnih upravičenih
stroškov naložbe. V primeru, da se naložba
nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se podpora poviša za 10 odstotkov.
Št.

Vrsta naložbe

Delež podpore
v odstotkih

1

Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov

70

2

Vse ostale upravičene naložbe

60

(4) Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP
2007–2013, je omejena kot sledi:
– najnižji dodeljeni znesek pomoči na
upravičenca znaša 3.500 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh, http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se zavrže. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov,
(b) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog,
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(c) Prijavni obrazec,
(č) Navodila za izdelavo poslovnega načrta,
(d) Priročnik za obveščanje,
(e) Opredelitev malih in srednjih podjetij
(f) Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa,
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana),
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06,
e-mail: aktrp@gov.si.
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana,
in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do
vključno 12. 8. 2011.
(2) Vloga na javni razpis se vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Sestavni deli vloge na javni razpis morajo
biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti
razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 312«
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) Po odprtju vloge na javni razpis se
preveri njena popolnost v skladu z 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: Zkme-1).
(5) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril.
(6) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s tretjim odstavkom
115. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP, se
dopolnjena vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(7) Sredstva se odobrijo vlogam, ki presežejo postavljeni prag minimalnega števila
točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih
točk, do porabe razpisanih sredstev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(8) V skladu s šestim odstavkom 115. člena se v primeru, če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev,
in imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več vlog na
javni razpis isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu
prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede
na datum in čas (ura, minuta) označen na
ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte
oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne
vloge na javni razpis. Če imata kljub temu
na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog
na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk in so bile vloge
na javni razpis vložene istočasno, se vloge
na javni razpis odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja.
(9) V skladu s sedmim odstavkom
115. člena Uredbe PRP se vlogi na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP
v roku osem dni od vročitve obvestila, na
ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja,
sicer se šteje, da se ne strinja.
(10) Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 114. člena te uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/ES. S kontrolami
se preveri znesek, ki se izplača upravičencu
na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne
sankcije se uporabijo skladno z 30. členom
Uredbe 65/2011/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 122. členom Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni

prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Ob-3521/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007-2013 v letih 2011 – 2013
(Uradni list RS, št. 28/11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
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pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij,
izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in
EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredba Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5,v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES,
– Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES),
– Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti
za razvoj podeželja (programsko obdobje
2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006,
str. 20) (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta
144/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 15. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja,
javni razpis
za ukrep 311 – diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311
diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 8.000.000 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša 60 odstotkov upravičenih stroškov, od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije
pa 25 odstotkov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa

Odprti
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Objava in zaključek javnega
razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 10. 6. 2011 do objave zaprtja javnega razpisan na spletnih
straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do dokončanja naložbe vložitve zadnjega zahtevka…oziroma najpozneje do 30. 6.
2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko
tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1.
2007 dalje do vložitve zadnjega zahtevka… vendar najkasneje do 30. junija 2015.

Cilj ukrepa:

Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek
ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih
mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in
ekonomskih razmer na kmetiji.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel.: 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si

II. Predmet podpore
Skladno s 62. členom Uredbe PRP
je predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa:
1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji (objavljene
na spletni strani, http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si),
2. proizvodne dejavnosti za predelavo
proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov na
kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD) SURS:
– oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
– oddelek 14 Proizvodnja oblačil,
– oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih
in sorodnih izdelkov,
– oddelek 16 Obdelava in predelava
lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja, razen pohištva (razen za
določene izdelke objavljene na spletni strani, http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si),
– oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
– oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih
surovin in preparatov,
– oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz
gume in plastičnih mas,
– oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov,
– oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
– oddelek 26 Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov,
– oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,
– oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev
in naprav,
– oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil,
prikolic in polprikolic,
– razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in
drugih vozil,
– oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
– oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav;
3. podpore se dodelijo tudi za naslednje
vrste aktivnosti:
a) proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov,
b) predelava biomase za obnovljive vire
energije,

c) infrastruktura za obnovljivo energijo iz
biomase in drugih obnovljivih virov energije;
4. storitvene dejavnosti na kmetijah:
– turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (SKD – oddelek 55) in strežba jedi
(SKD 2008 – oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti (definirane v predpisih, ki
urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
– veterinarstvo (SKD – oddelek 75),
– izobraževanje(SKD – razred 85.10,
85.52, 85.59),
– zdravstvo in socialno varstvo (SKD –
oddelek 86, 87 in 88),
– druge storitvene dejavnosti (SKD – pododdelek 45.2, oddelek 95 in 96).
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 64. členom Uredbe PRP so
vlagatelji mikro podjetja, ki so:
1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarska družba,
4. zadruga ali
5. zavod;
ter je odgovorna oseba nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetnik
posameznik ali zakoniti zastopnik zavoda,
gospodarske družbe ali zadruge in mora biti
član kmetijskega gospodinjstva. Kot član
kmetijskega gospodinjstva se štejejo osebe,
določene v četrti točki 3. člena Uredbe PRP:
(2) Registrirana dejavnost pomeni, da je
podjetje vpisano pri pristojnem organu. Samostojni podjetnik posameznik, gospodarske družbe, zadruge in zavod morajo imeti
tudi pridobljeno davčno in matično številko.
(4) Zavod je upravičena oblika registracije samo v primeru opravljanja dejavnosti
veterinarstva, izobraževanja, zdravstva in
socialnega varstva.
IV. Pogoji in obveznosti
IV. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni najkasneje do izteka roka za dopolnitev vloge
1. Splošni pogoji, ki so določeni v 65. členu Uredbe PRP.
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj mora imeti sedež podjetja
v Republiki Sloveniji.

(5) Vlagatelj mora imeti sedež na naslovu kmetijskega gospodarstva, izven naselij,
ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu
s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu:
Sklep DZ) in Sklepom o podelitvi statusa
mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade), status mesta. Ta naselja
so: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri. Meje navedenih naselij so
na spletni strani, http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(6) Vlagatelj mora opravljati dejavnost,
ki je predmet podpore, na kmetijskem gospodarstvu zunaj naselij, ki imajo v skladu
s Sklepom DZ in Sklepom Vlade, status
mesta.
(7) Vlagatelj ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave
ali v postopku likvidacije. V primeru kmetij
z dopolnilno dejavnostjo ne sme biti nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji v osebnem
stečaju.
(8) Vlagatelj mora biti registriran v skladu
z 64. členom Uredbe PRP.
(9) Vlagatelj ob vložitvi vloge ne sme presegati kriterijev za mikro podjetja definirana
po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 (manj
kot 10 zaposlenih in manj kot 2.000.000 EUR
čistega prihodka od prodaje in/ali vrednost
aktive).
(10) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
(11) Vlagatelj ali odgovorna oseba se
mora ob oddaji vloge na javni razpis ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo.
(12). Odgovorna oseba mora imeti prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva.
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(13) Kmetijsko gospodarstvo mora biti
vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
Naložba:
(1) Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora
biti izpolnjena in seštevek mora dati skupno
vrednost naložbe).
(2) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
projektno dokumentacijo v skladu z zakonodajo in s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni
projektant ter vsa dovoljenja za naložbo.
(3) V primeru nakupa samo opreme ali
strojev mora vlagatelj priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje ali pravnomočno uporabno dovoljenje, za objekt ali prostor v katerem bo nameščena oprema ali stroji.
(4) Če gre za izgradnjo in obnovo nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. Kot
last vlagatelja se šteje tudi solastništvo, 10
ali večletni najem objekta ali za to obdobje
ustanovljena stavbna pravica v korist vlagatelja.
(5) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, mora biti iz
priložene dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis
del in stroškov.
(6) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme,
ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu
glede na neto tlorisno površino objekta, ki
jo upravičeni prostori zasedajo.
(7) Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.

mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Pri poslovnem načrtu oziroma programu
dela morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge. Izkazana mora
biti ekonomska upravičenost naložbe. Kot
ekonomska upravičenost naložbe se šteje,
da je kumulativen denarni tok pozitiven.
(8) Lokacija naložbe se mora nahajati
na kmetijskem gospodarstvu zunaj naselij,
ki imajo v skladu s Sklepom DZ in Sklepom
Vlade, status mesta.
(9) Naložbe, katerih skupna vrednost ob
prijavi ne presega 50.000 EUR (brez DDV),
se štejejo kot enostavne naložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe katerih skupna
vrednost presega 50.000 EUR (brez DDV).
Pri enostavnih naložbah se pripravi enostavni poslovni načrt oziroma program dela
v skladu s priročnikom, ki je objavljen na
spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
(10) Pri naložbah v obnovljive vire energije za prodajo, predračunska vrednost
naložbe, v primeru pridobivanja električne
energije, ob prijavi na javni razpis, ne sme
preseči 1.000.000 EUR (brez DDV) oziroma
v primeru pridobivanja toplotne energije ne
sme preseči 400.000 EUR (brez DDV).
(11) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in
varstva otrok, mora ob dokončanju naložbe
izpolnjevati pogoje za vpis v razvid javno
veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na ministrstvu, pristojnem za vzgojo in
izobraževanje.
(12) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialno
varstvene storitve za starostnike ali invalide mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
opravljanja storitve.
IV/2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi z naložbo od izdaje odločbe
o pravici do sredstev do zaključka naložbe
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(1) Upravičenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(2) Upravičenec mora za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 20.000 EUR (brez DDV) ali v primeru gradnje višji od 40.000 EUR (brez DDV),
pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj
treh dobaviteljev. Kadar se iz objektivnih
razlogov ne more zagotoviti treh ponudb,
se lahko ob predhodnem soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb
morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in
morajo biti na voljo za revizijo in pregled
na kraju samem. V primeru, da se vlagatelj
v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire ponudnika izveden v skladu
s tem predpisom.
(3) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se v primeru
gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje
storitve. Vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku določenem
z odločbo o pravici do sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015.
IV/3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) Po končani naložbi mora imeti kmetija z dopolnilno dejavnostjo najmanj eno
polno delovno moč iz kmetijske, gozdarske ali dopolnilne dejavnosti. Pri izračunu
obsega dela se upošteva, da za eno PDM
velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to
dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi
urami letno. Ne glede na to, pa izračunane
vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec, kmečka gospodinja in stalno najeta
delovna sila (1 PDM) ter druge osebe (0,5
PDM). Ostali upravičenci morajo ohraniti
ali povečati število zaposlenih, v primeru,
da upravičenec pred naložbo ni imel zaposlenih, mora imeti ob zaključku naložbe
najmanj eno zaposlitev. Ta obveznost ne
velja v primeru pridobivanja energije iz obnovljivih virov.

(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe se šteje:
Št.
1
2
3

Naložba
Gradnja ali obnova objekta za katero
je potrebno gradbeno dovoljenje
Gradnja ali obnova objekta za katero
ni potrebno gradbeno dovoljenje
Oprema

Dokazilo o zaključku
Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec
Gradbena situacija, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec in poročilo o opravljenem
delu, ki ga podpiše upravičenec
Pravnomočno uporabno dovoljenje (kolikor že ni bil priložen vlogi in se za objekt
zahteva) in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

(3) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja dokazila:
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku
Izpolnjen obrazec PRP-09
Izpolnjen obrazec PRP-10
Originalni izvodi računov oziroma overjene fotokopije računov.
Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).
Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
(overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).
Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec
Tri ponudbe za dela in storitve, ki presegajo vrednost 20.000 EUR oziroma 40.000 EUR (brez DDV).
Pravnomočno uporabno dovoljenje, kolikor še ni bilo priloženo ob oddaji vloge in se za objekt zahteva.
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Vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na upravičenca in morajo biti v slovenskem
jeziku.
(4) Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku določenem
v odločbi o pravici do sredstev. Šteje se, da
je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na
odločbi o pravici do sredstev.
(5) Upravičenec lahko vloži največ en
zahtevek za izplačilo sredstev.
(6) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 12. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., bodo
zavrženi.
(7) Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(8) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena
Uredbe PRP.
(9) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov,
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za
izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
(10) Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007-2013, ki je objavljen na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4. Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Prejemnik sredstev mora skladno
s 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31. 3., vsako zaporedno koledarsko
leto, pet let od zadnjega prejema sredstev,
na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 EUR. Kolikor
v roku 30 dni od vročitve odločbe inšpektorata pristojnega za kmetijstvo o plačilu globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan
vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na
spletni strani, http://www.arsktrp.gov.si/.
(2) Predmet podpore po tem razpisu se
mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva po tej
uredbi dodeljena.
(3) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še najmanj naslednjih pet
let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(4) Končni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
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dodeljenih sredstev. Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo še najmanj pet let
od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil
v vlogi na javni razpis oziroma s poslovnim
načrtom.
(5) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
(6) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se
objavijo na spletni strani, www.mkgp.gov.si
in www.aktrp.gov.si.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko za namen izvajanja Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – ukrep
311, upravičenci pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar seštevek
podpor ne sme presegati zgornje vrednosti
pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES.
Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše
oziroma subvencionirane obrestne mere.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 63. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del)

2

Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti

3

Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijskokomunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško
programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani
z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).

Splošni stroški
1

Priprava vloge in poslovnega načrta, pridobitev gradbene dokumentacije ter
priprava zahtevkov za izplačilo, ki so povezani s pripravo in izvedbo projektov
ter lahko predstavljajo vrednost v deležu do vključno 5 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
(2) Skladno z drugim in tretjim odstavkom
63. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev do 30. 6. 2015.
Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, kot so priprava vloge in
poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov
za izplačilo, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve
zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred
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datumom začetka upravičenosti stroškov lahko začne z deli, vendar se ta dela ne štejejo
med upravičene stroške. Prav tako ne sme
prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(3) Kot začetek naložbe se skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev
(sklenitev pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
(4) Do podpore pa niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
ter petega odstavka 63. člena Uredbe PRP
naslednji stroški:
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva, razen viličarja,
– stroški poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– bančni stroški in stroški garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup gradbene mehanizacije,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– žaga za razrez hlodovine,
– premična oprema, šotori in mobilni
objekti,
– podjetij v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
(5) DDV ni upravičen strošek.
(6) Sredstva se ne dodelijo vlagateljem,
ki:
– so v težavah:v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, ne sme biti v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije ter mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti
244/2004/EC, razen če izpolnjujejo merila
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo
finančno poslovanje podjetij,
– izvajajo naložbo na nepremičninah, na
katerih se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje ali je
v času odločanja v postopku denacionalizacije,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
(7) Podpore se ne dodelijo za naložbe,
katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 66. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Pri določitvi meril se upoštevajo naslednja načela:
1. razvojna ogroženost na ravni regije
Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3
(v nadaljnjem besedilu: SKTE-3), v kateri
se izvaja naložba se oceni do 10 odstotnih
točk,
2. ekonomski vidik se oceni do 60 odstotnih točk,
3. družbeno-socialni vidik upravičenca
se oceni do 20 odstotnih točk,
4. izvajanje zakonov o razvojni podpori
po 118. členu Uredbe PRP do 10 odstotnih
točk.

Št.

(3) Podrobnejša merila bodo podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 35 ali več odstotnih
točk. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
(5) Skladno s prvim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za
izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
(Uradni list RS, št. 87/09), pridobijo te vloge
na javnih razpisih, ne glede na ostala merila
za izbor, še dodatnih deset odstotnih točk
(6) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, morajo vloge za pridobitev dodatnih
odstotnih točk iz prejšnjega odstavka, izpolnjevati vsaj enega od predpisanih pogojev,
ki jih podaja Projektna pisarna Vlade RS
v Pomurski regiji, in sicer:
a) pridobivanje energentov in energije za
prodajo na kmetiji iz obnovljivih virov,
b) v proizvodne dejavnosti, povezane
s predelavo proizvodov izven Priloge I k
Pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov
na kmetiji,
c) prodajne dejavnosti na kmetiji, ali
d) turizem.
(7) Skladno s četrtim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS,
št. 56/10), pridobijo te vloge na javni razpis
iz petega odstavka tega člena na javnih
razpisih, ne glede na ostala merila za izbor,
dodatnih deset odstotkov možnih točk.
(8) Skladno s šestim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju iz 24. in 25. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), pridobijo te
vloge na javni razpis iz sedmega odstavka
tega člena na javnih razpisih, ne glede na
ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.
(9). Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev.
VIII. Finančne določbe
(1) Splošne finančne določbe so v skladu
s 67. členom Uredbe PRP.
(2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.
(3) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 67. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 60 odstotkov celotnih upravičenih
stroškov naložbe. V primeru, da se naložba
nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se podpora poviša za 10 odstotkov.

Št. Vrsta naložbe
1
2

Naložbe v pridobivanje
energije iz obnovljivih
virov
Vse ostale upravičene
naložbe

Delež
podpore
v
odstotkih
70
60

(4) Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore,
za programsko obdobje izvajanja PRP 2007
– 2013, je omejena kot sledi:
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– najnižji dodeljeni znesek pomoči na
upravičenca znaša 3.500 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh, http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/. http://www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se
zavrže. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov,
(b) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog,
(c) Prijavni obrazec,
(č) Navodila za izdelavo poslovnega načrta,
(d) Katalog kalkulacij,
(e) Navodilo za izpolnjevanje tabele
o prihodku iz kmetijske dejavnosti pred in
po naložbi,
(f) Priročnik za obveščanje,
(g) Opredelitev malih in srednjih podjetij
(h) Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa,
(i) Seznam proizvodnih dejavnosti, povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana),
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06,
e-mail: aktrp@gov.si
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana,
in sicer od naslednjega dneva po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh, http://www.mkgp.gov.si/.
(2) Vloga na javni razpis se vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh, http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Sestavni deli vloge na javni razpis morajo
biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti
razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 311«
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen
v XXI. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 112. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
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(3) V skladu s četrtim odstavkom
111. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira
in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po
vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis
oziroma po vrstnem redu prejema popolnih
vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev.
(4) Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena popolnost v skladu
z 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/2008; v nadaljnjem besedilu:
Zkme-1).
(5) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril.
(6) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s tretjim odstavkom
112. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP, se
dopolnjena vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(7) Sredstva se odobrijo vlogam, ki presežejo postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu prejema
popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih
sredstev.
(8) V skladu s četrtim odstavkom
111. člena uredbe PRP se v primeru, če je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, in imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega
reda prispelih vlog na javni razpis. Žrebu
lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in
osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(9) V skladu s petim odstavkom 111. člena uredbe PRP se žrebanje opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog na javni razpis se izpišejo na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami
vlog na javni razpis se v prisotnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge na javni razpis ter
izžrebani listek takoj odda komisiji.
(10) V skladu s šestim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se o žrebanju se
sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje in vlagatelji, če so navzoči.
(11) V skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe PRP se vlogi na javni
razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev
sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj
s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj
mora na ARSKTRP v roku osem dni od
vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati iz-
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javo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da
se ne strinja.
(12) Skladno s prvim odstavkom
116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 111. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
s 30. členom Uredbe 65/2011/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 122. členom Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe
PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev pa se sankcionira
v skladu s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka
ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev
v proračun Republike Slovenije skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva,
ko je končni prejemnik sredstev obveščen
o obveznosti povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
– če upravičenec zaradi višje sile ali
izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz
odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih
delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko
podaljša rok, če bi bile s to spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica
do sredstev, ob smiselni uporabi prvega
odstavka 54. člena ZKme-1;
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo
obveznosti (vključno podaljšanje rokov),
določenih v odločbi o pravici do sredstev
in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo
ne glede na spremembo obveznosti izpol-

njene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa ter dosežen namen, za katerega je
bila dodeljena pravica do sredstev;
– če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev
v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev. V tem primeru mora
v proračun Republike Slovenije vrniti že
izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Ob-3535/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI
06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne
12. 9. 2007 (v nadaljnjem besedilu: PRP
2007–2013), zadnjič spremenjenega dne
30. 3. 2011,
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 108/2010
z dne 8. februarja 2010 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne
9. 2. 2010, str. 4) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (EU) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

45 / 10. 6. 2011 /

Stran

1393

nih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU)
objavlja
6. javni razpis
iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj
vasi 1. v letu 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj
vasi v okviru PRP 2007–201

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 6.000.000 eurov. Sredstva so
v proračunu Republike Slovenije rezervirana v okviru evidenčnega projekta 2311-08-0030 Ukrep
322: Obnova in razvoj vasi in se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP kot sledi:
– 4. 500.000 eurov iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU,
– 1.500.000 eurov iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.

Stopnja pomoči:

Stopnja pomoči znaša do vključno 85% priznane vrednosti naložbe; od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa:

ODPRTI

Objava in zaključek javnega
razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija
2015.Upravičeni so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
naložbe, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja
2007 naprej do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija
2015.

Cilj ukrepa:

Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših
bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Informacije o razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
II. Predmet podpore
V skladu z 80. členom Uredbe PRP
so predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa naložbe v:
Predmet podpore 1: ureditev površin za
skupne namene in potrebe v podeželskih
naseljih;
Predmet podpore je ureditev prireditvenih površin za kulturne, športne in druge
javne namene, izgradnja vaških in otroških
igrišč ter rekreacijskih poti.
Predmet podpore 2: ureditev vaških jeder;
Predmet podpore je arhitekturno-urbanistična in hortikulturna ureditev vaškega
jedra, ureditev prostorov za trženje lokalnih
pridelkov in izdelkov in postavitev urbane
opreme (kot so vodnjaki oziroma okrasni bazeni, cvetlična korita, skulpture, klopi, ograje, izveski in informacijske table).
Predmet podpore 3: ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav
v naseljih;
Predmet podpore je izgradnja komunalne
in prometne infrastrukture, kot so izgradnja
oziroma obnova sistemov vodooskrbe, izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, ureditev pločnikov,
kolesarskih stez, parkirišč za javne namene,
avtobusnih in železniških postajališč, varnostnih ograj in javne razsvetljave.
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Predmet podpore 4: obnova in izgradnja
večnamenskih zgradb skupnega pomena za
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost
lokalnega prebivalstva na podeželju;
Predmet podpore so novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in investicijsko-vzdrževalna dela večnamenskih zgradb javnega
pomena, kot so kulturni domovi, gasilski
domovi, prostori za delovanje otrok, mladih,
društev in drugih lokalnih skupnosti, prostori za medgeneracijsko druženje in e-točke.
Predmet podpore je tudi notranja oprema
vključno z informacijsko–komunikacijsko
tehnologijo. Predmet podpore je tudi z naložbo povezana zunanja ureditev.
Predmet podpore 5: preselitev kmetij iz
vaških središč z namenom njihove celostne
ureditve;
Predmet podpore je odkup nepremičnin
in zemljišč v vaškem središču z namenom
celostne ureditve vaškega središča.
III. Vlagatelji
V skladu z 82. členom Uredbe PRP so
vlagatelji na ta javni razpis občine.
IV. Pogoji in obveznosti
IV.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni najkasneje do izteka roka za dopolnitev vloge
IV.1.1 Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(2) V primeru gradbenih in obrtniških del
mora vlagatelj, v skladu z 2. točko prvega
odstavka 83. člena Uredbe PRP, zagotoviti
projektno dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in sicer s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom
del, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe.
(3) V skladu s 3. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP mora imeti
vlagatelj izdelano investicijsko dokumentacijo, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno
metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ ter načrt upravljanja.
(4) V skladu s petim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije
vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne konstrukcije
za priznani in nepriznani del naložbe, kar
pomeni, da mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev
za naložbo.
(5) V skladu s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za
pridobitev sredstev samo za del naložbe,
razviden:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
c. predloženo dokazilo o vrednosti že
izvedenih del in stroškov, ki je pripravljeno
na podlagi popisa del in stroškov za celotno
naložbo. Dokazilo mora potrditi odgovorni
projektant.
(6) V skladu s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe
v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih
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stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo.
(7) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvo
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(8) V skladu z enajstim odstavkom 120
člena Uredbe PRP nepremičnina na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi,
ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more
biti predmet podpore po tem javnem razpisu.
(9) V skladu z dvanajstim odstavkom 120
člena Uredbe PRP nepremičnina, ki je predmet podpore kandidiranja na javni razpis,
v času odločanja, ne sme biti v postopku
denacionalizacije.
(10) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem
jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem
jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če
prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod.
(11) Vlagatelj lahko vloži več vlog na ta
javni razpis. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto, kar pri naložbah,
pri katerih je potrebno gradbeno dovoljenje
pomeni, da je mogoče izvesti ločen tehnični
prevzem oziroma pridobiti ločeno uporabno
dovoljenje. Pri naložbah za katera pa pridobitev gradbenega dovoljenja ni potreba, pa
zaključek vseh del in gradbeno situacijo, ki
jo potrdita nadzornik in upravičenec.
(12) Vlagatelj lahko kandidira na več predmetov podpore hkrati. V primeru, ko je projektna dokumentacija pripravljena za naložbe/aktivnosti, ki glede na vsebino, ne se
spadajo pod isti predmet podpore, lahko vlagatelj prijavi dve ločeni vlogi, kjer kandidira
na vsak predmet podpore posebej, lahko pa
odda eno vlogo, s tem, da v prijavnem obrazcu označi prevladujoči predmet podpore. Ne
glede na to, pa mora upoštevati posamezne
omejitve, ki veljajo za posamezni predmet
podpore.
(13) Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno
v vlogi priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje iz katerega je razvidna namembnost
objekta, ki mora biti skladna z dejavnostjo
prijavljene naložbe. Za izvedbo naložbe, za
katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni
potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu, ki že ima gradbeno dovoljenje,
je k vlogi potrebno priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali
pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene
naložbe. V primeru, ko gre za izvedbo naložbe, ko pridobitev gradbenega dovoljenja
ni potrebna in ne gre za posege v objekte
za katere je bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno ob
zahtevku za izplačilo sredstev predložiti le
ustrezna dokazila o zaključku naložbe, ki
so navedena v poglavju V.3 Pogoji, ki jih
mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju
zahtevka za izplačilo sredstev.
IV.1.2 Specifični pogoji
(1) Lokacija naložbe se mora v skladu s 4. točko prvega odstavka 83. člena

Uredbe PRP nahajati izven naselij, ki imajo
v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki
Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list
RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: Sklep
DZ) in Sklepom o podelitvi statusa mesta
naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 121/05; v nadaljnjem besedilu: Sklep
Vlade), status mesta.
(2) Za namen tega razpisa so meje vaškega jedra meje naselja v skladu Grafično
enoto rabe kmetijskih gospodarstev dostopno na http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(3) V skladu s 7. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP so stroški
nakupa zemljišč upravičen strošek samo
v primeru, ko je nakup zemljišča potreben
za uresničitev naložbe.
(4) V okviru predmeta podpore 1 »ureditev površin za skupne namene in potrebe
v podeželskih naseljih« morajo biti v skladu
z 8. točko 83. člena Uredbe PRP površine
prosto dostopne in namenjene prostočasni
dejavnosti.
(5) V okviru predmeta podpore 2 »ureditev vaških jeder« mora biti, v skladu z 9. točko 83. člena Uredbe PRP, prostor z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim
okoljem.
(6) V okviru predmeta podpore 3 »ureditev komunalne in prometne infrastrukture
ter povezav v naseljih« mora biti prostor
z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati pa mora vsaj dve
vsebini tega predmeta podpore.
(7) V okviru predmeta podpore 4 »obnovo
in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje,
kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva
na podeželju«, se mora v skladu z 10. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP
v objektu opravljati nepridobitna dejavnost.
(8) Pri naložbah v obnovo in izgradnjo
večnamenskih objektov, ki so predmet podpore 4 »obnovo in izgradnjo večnamenskih
zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno
in drugo prostočasno dejavnost lokalnega
prebivalstva na podeželju«, zgrajenih tudi
za druge namene, se v skladu z drugim
odstavkom 83. člena Uredbe PRP, od vseh
skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
zunanji ometi) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
(9) V okviru predmeta podpore 5 »preselitev kmetij iz vaških središč z namenom
njihove celostne ureditve« mora vlagatelj
v skladu z 11. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP izkazati, da je preselitev
kmetije iz vaškega središča v javnem interesu in predložiti dokaze, da gre za preselitev
kmetijske dejavnosti iz vaškega središča na
drugo lokacijo.
(10) Vlagatelj mora v skladu z 12. točko prvega odstavka 83. člena Uredbe PRP
izkazati lastništvo nepremičnin, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet podpore po
tem javnem razpisu. V primeru, ko vlagatelj ni lastnik oziroma edini lastnik predmeta
podpore, je lahko drugi lastnik ali solastnik
samo krajevna skupnost ali društvo. V tem
primeru mora vlagatelj ob vlogi na javni razpis priložiti overjena soglasja lastnikov oziroma solastnikov.
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IV.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena dela
opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(2) V skladu z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba
zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do
30. 6. 2015.
IV.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva se izplačajo na
podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev.
(2) Če se upravičenec šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, mora v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP predložiti sklep
o začetku postopka oddaje javnega naročila
in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo
pogodbe.
(3) V skladu z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(4) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila
priložena v vlogi na ta javni razpis napisana
v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen
k vlogi. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni
prevod.
(5) V skladu z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti naložba/aktivnost
na katero se zahtevek za izplačilo sredstev
nanaša, zaključena in vsi računi plačani.
Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti:
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev
Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.
Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.
Izjavo upravičenca, da v času izvajanja naložbe ni prejel javnih sredstev RS ali EU.
Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo ali originalne izvode računov skupaj z njihovimi
fotokopijami. V tem primeru bo ARSKTRP fotokopije zadržal, originalne izvode računov pa po opravljenih kontrolah vrnil
upravičencu.
Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka).
Originalne začasne in končno gradbeno situacijo, ki jo potrdijo pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec.
Uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del (PID), če so se gradbena dela izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja.
Kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne
dediščine, če je šlo za posege v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihova
vplivna območja.
Najmanj tri fotografije objekta oziroma lokacije na kateri bo izvedena naložba.
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala ustrezna dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, kopije ponudb in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma dobavitelji.
Pogodba o odkupu zemljišča v primeru, ko je predmet sofinanciranja tudi nakup zemljišča.
V primeru nakupa opreme, dokazilo o vpisu opreme, med osnovna sredstva občine.
Pogodba o odkupu nepremičnine in zemljišča (za predmet podpore 5 »preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove
celostne ureditve«).
Zemljiškoknjižni izpisek ali zemljiškoknjižni predlog (za predmet podpore 5 »preselitev kmetij iz vaških središč z namenom
njihove celostne ureditve«).
Zahtevek za izplačilo sredstev se predloži v dveh fizično ločenih izvodih (original in kopija).
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(6) V skladu s tretjim odstavkom 83. člena Uredbe PRP mora upravičenec za izkazovanje zaključka naložbe pri zadnjemu
zahtevku za izplačilo sredstev priložiti:

Št.

Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti zadnjemu zahtevku za
izplačilo sredstev

Naložba

1

gradbeno-obrtniška, ko je bilo za
naložbo predhodno potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje

pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga
podpiše upravičenec

2

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

gradbena situacija, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec in poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec

3

pri posegih v spomenik, spomeniško območje,
nepremično in naselbinsko dediščino oziroma
njihovo vplivno območje

kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije

4

nakup opreme

vključitev opreme v opravljanje dejavnosti, dokazilo o vpisu opreme med
osnovna sredstva občine in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše
upravičenec

(7) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(8) Sredstva se izplačajo na podlagi
zahtevka za izplačilo sredstev. V primeru,
da je znesek sofinanciranja nižji od 120.000
eurov lahko upravičenec vloži en zahtevek
za izplačilo sredstev. Kadar pa je znesek
sofinanciranja višji od 120.000 eurov pa
lahko upravičenec vloži dva zahtevka za
izplačilo sredstev, vendar največ en zahtevek za izplačilo sredstev letno, ki ne sme
biti nižji od 50.000 eurov.
(9) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo
sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra.
Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med
6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom
zavržejo.
(10) V skladu s šestim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev na transakcijski
račun upravičenca, po opravljeni kontroli in
nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
(11) Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če
zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa
je upravni spor.
(12) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega
zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja
v zahtevku za izplačilo sredstev, presega
tri odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
IV.4 Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev

(1) Označevanje naložbe: Končni prejemnik sredstev mora upoštevati navodila,
določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
MKGP in ARSKTRP.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev
mora, glede na 124. člen Uredbe PRP, za
naložbo, za katero je prejel podporo, voditi
dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora
v skladu s sedmim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole
na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP,
nacionalnih in evropskih revizijskih institucij
kot tudi drugim nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: Končni prejemnik sredstev mora v skladu s četrtim
odstavkom 83. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega
izplačila sredstev. Prvo letno poročilo je
končni prejemnik sredstev dolžan poslati
na ARSKTRP do 31. marca naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev.
Obrazci za pripravo Poročila o doseganju
ciljev naložbe se objavijo na spletni strani
ARSKTRP ali pa posreduje kopijo Poročila
o spremljanju učinkov investicije, ki ga pripravi v skladu s 16. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in
54/10).
(4) Predmet podpore se mora v skladu
z drugim odstavkom 121. člena Uredbe
PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je bila predmet sofinanciranja.
(5) Naložbena dejavnost, za katero
upravičenec prejme sredstva, se mora,
v skladu s tretjim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem

obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe
ne sme uporabljati v nasprotju z namenom
dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva,
ko je obveščen o obveznosti povračila.
(6) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo v skladu s šestim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, še najmanj pet let
po zadnjem izplačilu sredstev uporabljal
naložbo za katero so mu bila dodeljena
sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil v vlogi na javni razpis.
(7) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev
se v skladu z osmim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP, objavijo na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
V. Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi
posamezne vloge samo iz enega ukrepa
iz Uredbe PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis
in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(3) Če je upravičenec občina, se lastna
sredstva sofinanciranja z vidika Evropske
unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
V skladu z 81. členom Uredbe PRP so
upravičene v okviru tega javnega razpisa
naslednje vrste stroškov:
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1. Upravičeni stroški za predmete podpore od 1 do 4 so:
Št.

Upravičeni stroški

Dodatna pojasnila
Stroški naložbe

ureditev površin za skupne namene

1

novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija
in investicijsko vzdrževanje nepremičnin
gradbena in obrtniška dela

Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški materiala,
prevoza in opravljenih del.

izgradnja komunalne in prometne
infrastrukture
2

nakup zemljišč

Kadar je nakup zemljišča potreben za uresničitev naložbe.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja največ do vključno 10 odstotkov
priznane vrednosti naložbe.

3

nakup nove opreme

4

nakup informacijsko – komunikacijskih
tehnologij (v nadaljnjem besedilu: IKT)

Stroški nakupa IKT lahko predstavljajo največ do vključno 10.000 eurov (brez
DDV).
Za potrebe tega javnega razpisa pod IKT opremo spada: strojna in programska
oprema računalnika, telefon, faks, kopirni stroj, tiskalnik in oprema za video
nadzor in ozvočenje)
Splošni stroški

5

stroški povezani s pripravo in izvedbo
naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz
naslova tega javnega razpisa

Med te stroške sodijo stroški kot so priprava vloge, poslovnega načrta, stroški
cenitve, stroški pridobitve projektne in investicijske dokumentacije ter priprava
zahtevkov za izplačilo sredstev.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do vključno 10 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.

2. Upravičeni stroški za predmet podpore 5:
Št.

Upravičeni stroški

Dodatna pojasnila
Stroški naložbe

1

odkup nepremičnin in zemljišč v vaškem
središču

Stroški odkupa zemljišč lahko predstavljajo največ do vključno 10 odstotkov
priznane vrednosti naložbe.
Splošni stroški

2

stroški povezani s pripravo in izvedbo
naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz
naslova tega javnega razpisa

B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti
z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb
se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem,
da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti
izbran pred začetkom datuma upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje prevzem
katerekoli obveznosti vlagatelja na račun
morebitnih dodeljenih sredstev.
(2) V skladu s četrtim odstavkom 81. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali od datuma izdaje
odločbe o pravici do sredstev, do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev,
vendar najkasneje do 30. junija 2015.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je
v skladu s petim odstavkom 81. člena Uredbe PRP upravičen strošek nakupa zemljišč,
ki je nastal pred datumom izdaje odločbe
o pravici do sredstev, vendar ne pred 1. januarjem 2007.

Med te stroške sodijo stroški priprave vloge, poslovnega načrta, stroški cenitve,
pridobitve projektne in investicijske dokumentacije ter priprava zahtevkov za
izplačilo sredstev.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do vključno 10 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.

(4) V skladu s šestim odstavkom 81. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do
30. junija 2015.
C. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja
Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega
odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu z osmim odstavkom
81. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
3. stroške poslovanja,
4. bančne stroške in stroške garancij,
5. nakup rabljene opreme,
6. verske objekte,
7. objekte za izvajanje izključno šolske in
vzgojno-varstvene dejavnosti,
8. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem,

9. splošne upravne stroške,
10. naložbe v prostore za zasebno
rabo,
11. objekte za opravljanje pridobitne dejavnosti,
12. nakup nepremičnin, razen zemljišč in
pri predmetu podpore 5 „Preselitev kmetij iz
vaških središč”,
13. prenovo fasad (zunanjih ometov)
v okviru predmeta podpore 2 „Urejanje vaških jeder”.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 84. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega
razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 84.
Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi
meril za pridobitev spodnje vstopne meje
točk. Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse
pogoje iz javnega razpisa, bodo ocenjene
na podlagi naslednjih meril:
– razvojna ogroženost se oceni do vključno 20 točk; Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
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2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: SKTE 3
regije) (Uradni list RS, št. 23/06 in 20/11);
– stopnja brezposelnosti v občini se oceni do vključno 10 točk; Sklep o območjih
z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 70/10);
– velikost naselja se oceni do vključno 20
točk; velikost naselja po številu prebivalcev,
v katerem bo izvedena naložba (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije,
Popis prebivalstva 2002);
– lokacija naložbe glede na varstveni
režim se oceni do vključno 10 točk; naložba
je na območju s posebnim varstvenim režimom (nacionalni, regijski ali krajinski parki
ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki
določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave);
– delujoča LAS po programu LEADER in
je vlagatelj član oziroma partner Lokalne akcijske skupine se oceni do vključno 5 točk;
– razvojni družbeno–ekonomski učinki
naložbe se ocenijo do vključno 35 točk.
(3) Če je lokacija naložbe na območju iz
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih
deset odstotkov možnih točk.
(4) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov
iz uradnih evidenc.
(5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje meje točk, ki za ta
javni razpis znaša 45 točk.
(6) Sredstva se dodeljujejo do porabe
s tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(7) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.
VIII. Finančne določbe
A. Splošni finančni pogoji
(1) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe
PRP najvišja stopnja pomoči znaša do
vključno 85 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
(3) Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči v skladu z drugim odstavkom 85. člena
Uredbe PRP znaša 10.000 eurov.
(4) Skupna vrednost naložbe ob prijavi
na javni razpis v skladu s 6. točko prvega
odstavka 83. člena Uredbe PRP ne sme
preseči 500.000 eurov (brez DDV).
(5) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 v skladu
s tretjim odstavkom 85. člena Uredbe PRP
pridobi največ do vključno 750.000 eurov
pomoči.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(2) V skladu s 30. členom ZKme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(3) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a. Povabilo k oddaji vloge;
b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
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c. Merila za ocenjevanje vlog;
d. Vloga na javni razpis;
e. Prijavni obrazec.
(4) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(5) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki
se objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) Vloga na javni razpis se vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP.
(3) Prepozne vloge se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri odprtih javnih razpisih je določen
v XXI. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom 112. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 111. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem
redu oddaje vlog na javni razpis oziroma po
vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni
razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do
porabe razpisanih sredstev za posamezen
javni razpis.
(4) Po odprtju vloge na javni razpis se
preveri njena popolnost v skladu z 52. členom ZKme-1.
(5) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril
navedenih v poglavju VII. Merila za ocenjevanje vlog tega javnega razpisa.
(6) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s tretjim odstavkom
112. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnitev, se dopolnjena vloga na javni razpis
ponovno pregleda.
(7) Sredstva se odobrijo vlogam, ki presežejo postavljeni prag minimalnega števila
točk do porabe s tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(8) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu

odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki
jo izda ARSKTRP.
(9) V skladu s četrtim odstavkom 111. členom Uredbe PRP se v primeru, če je skupna
višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, in imata na zadnjem mestu
seznama prejetih vlog na javni razpis dve
ali več vlog na javni razpis na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog na javni razpis. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(10) V skladu s petim odstavkom
111. členom Uredbe PRP se žrebanje opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne
številke vlog na javni razpis se izpišejo na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
na javni razpis se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se
odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in
komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge na javni razpis ter izžrebani
listek takoj odda komisiji.
(11) V skladu s šestim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se o žrebanju se
sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje in vlagatelji, če so navzoči.
(12) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega
razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se
v skladu s sedmim odstavkom 112. člena,
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku
osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer
se šteje, da se ne strinja.
(13) Vloge na javni razpis, ki so popolne
in izpolnjujejo vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se v skladu z osmim odstavkom Uredbe PRP, zavrne z odločbo.
XI.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
kontrole (vključno z obiski na kraju samem)
in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom 75. člena
Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja
tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru
MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev. Znižanja in morebitne sankcije pa
se uporabijo v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu
ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
(4) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 eurov kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena
Uredbe PRP.
XI.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi
o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 0081/2011
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Javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav
na novih tujih trgih
(JR 4/2011-446)
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-2010/2011-6032-AG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju 2010–2011.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih« na
podlagi Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09, 86/10), Zakona o izvrševanju proračunov 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, 99/09), Zakona
o spodbujanju tujih neposrednih investicij in
internacionalizacije podjetij (Uradni list RS,
št. 86/04, 78/06, 107/06 – UPB1, 11/11),
Programa vlade Republike Slovenije za
spodbujanje internacionalizacije podjetij za
obdobje 2010–2014, ki ga je vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji z dne 29. 7. 2010,
Programa dela in Finančnega načrta Javne
agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za leti 2010 in 2011, h katerima je Vlada
RS dala soglasje na svoji 65. redni seji z dne
21. 1. 2010, 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
Slovenje dala soglasje na svoji 113. Redni
seji, dne 23. 12. 2010 in pogodbe št. JAPTI-2010/2011-6032-AG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju
2010–2011 med Ministrstvom za gospodarstvo in Javno agencijo Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih
trgih glede možnosti:
– prodora obstoječih izdelkov/storitev ali
skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg
– prodora novih izdelkov novi tuji trg.
Tržna raziskava je strukturiran prikaz
pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci,
s ciljem:
– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti,
– ocene ustreznosti obstoječih izdelkov
za potrebe novega tujega trga,
– priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov potrebam novega tujega trga,
– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na novem tujem trgu.
Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je
mednarodno priznana država1 ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor
podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2010 in 2011.
Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti
v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim
izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih
raziskav.
1
Seznam mednarodno priznanih držav
je dostopen na naslovu http://www.intracen.org/exporters/Stat_export_country_product/.
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4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih
trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na
novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo
svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na
izbrani novi tuji trg.
Cilj razpisa je podpreti vsaj 30 slovenskih
podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih
tujih trgih.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne in fizicne2 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, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
2008:
– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Proizvodnja živil,
– oddelek 11: Proizvodnja pijač,
– oddelek 12: Proizvodnja tobačnih iz
delkov,
– skupina 16.29: Proizvodnja drugih iz
delkov 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). 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
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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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, 26/11 in 30/11),
i. podjetje za iste upravičene stroške, ki
jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni
razpis, ni pridobilo/pridobil sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,
j. podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne
pogoje za kandidiranje:
a. podjetje je na dan 31. 12. 2010 zaposlovalo vsaj pet oseb za polni delovni čas5,
b. podjetje v celoti zagotavlja lastna sredstva za zaprtje6 finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na tujih trgih, ki ga navaja
v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg
lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana
sredstva iz naslova tega razpisa,
c. v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša
50% upravičenih stroškov oziroma največ
7.000 EUR.
d. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano
z izvajalcem tržne raziskave na novem tujem trgu, ki ga navaja v vlogi na ta javni
razpis,
e. podjetje se lahko na ta javni razpis
prijavi samo z eno vlogo7, kjer ena vloga
pomeni en prijavljen projekt (izvedba ene
tržne raziskave na enem novem tujem trgu,
ki jo izvaja en zunanji izvajalec).
V primeru, da podatki, na osnovi katerih
se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja, v vlogi niso navedeni, se šteje, kot da
vloga ne izpolnjuje tega pogoja.

5
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).
6
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 5.000 EUR, ostalih 5.000 EUR
bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Kolikor podjetje zagotovi manj kot
5.000 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto
finančno konstrukcijo.
7
Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega
razpisa z JAPTI sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov.
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6. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in
namenom tega javnega razpisa in ne bodo
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so
navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene
s strani strokovne komisije.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov
JAPTI v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici
(glej 12. poglavje tega javnega razpisa),
b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 18. poglavju tega javnega razpisa,
obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na
obrazcih.
Razpisna komisija bo vloge ocenila na
podlagi naslednjih meril:
Zap.
Največje
Merilo
št.
št. točk
1
Poslovna utemeljenost
izvedbe tržne raziskave
10
2
Ciljni trg
5
3
Bruto dodana vrednost
na zaposlenega
v dejavnosti
4
4
Reference zunanjega
izvajalca
5
5
Delež prodaje izven
Slovenije
4
6
Stabilnost podjetja
2
Skupaj
30
Način uporabe in pomen posameznih
meril sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Maksimalno število točk je 30. Možnost
sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo
v postopku ocenjevanja dosegle prag 18
ali več točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle prag
števila točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri
čemer bodo imele prednost vloge z višjim
številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po
merilu 1, »Poslovna utemeljenost izvedbe
tržne raziskave«, nadalje bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Ciljni trg«, vloge po
merilu 3 »Stopnja dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti«, vloge po merilu 4
»Reference zunanjega izvajalca«. Vloge po
merilu 5 »Obseg prodaje izven Slovenije »
in vloge po merilu 6 »Stabilnost podjetja«.
V primeru, da bo več vlog z enakim skupnim številom točk in enakim številom točk
po vseh merilih, bodo imele prednost vloge,
ki so prispeli prej.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, se šteje, da je vloga
umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,

se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje. Za odprto finančno
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi
presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.8
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen kolikor sredstva ne zadoščajo
za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti
sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem
načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena
do sofinanciranja.
8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 220.000 EUR. Finančna
sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011. Prejeta sredstva predstavljajo državno pomoč.
Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6032
– Spodbujanje internacionalizacije), na
stroškovnem mestu (SM) 015, stroškovnem
nosilcu (SN) 1506/2.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči
»Spodbujanje internacionalizacije podjetij
za obdobje 2010–2014«, (št. Priglasitve:
BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša
intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena
in sicer ne more preseči 7.000 EUR.
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 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, ki so predmet sofinanciranja so:
– strošek svetovalnih storitev, vezanih na
izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali
periodično, ali pa so povezane z običajnimi
obratovalnimi stroški podjetja na domačem
trgu ali obstoječem tujem trgu.
11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za
sofinanciranje tržnih raziskav
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih
projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih
raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje

8
Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno
konstrukcijo (»Višina sofinanciranja izvedbe
tržnih raziskav na tujih trgih (€)« + »Lastni
finančni viri podjetja (€)« = ali > »Celotna vrednost upravičenih stroškov izvedbe tržne raziskave brez DDV (€)«).
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vloge na ta javni razpis in najdlje do 10. 11.
2011.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
po tem javnem razpisu je s strani JAPTI
odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti predložen JAPTI najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega
upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno
10. 11. 2011.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku
za oddajo Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo
so:
– fotokopije računov;
– dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa podjetja na dan odliva iz katerega mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti
naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun, prejemnik sredstev in njegov
transakcijski račun, namen plačila, znesek,
datum plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna);
– zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta (Priloga 1) rezultati projekta
glede na pričakovane rezultate in pojasnilo
o morebitnih negativnih odstopanjih).
– dokazna gradiva o dejanski izvedbi
tržne raziskave na novem tujem trgu (kopija
izdelane tržne raziskave).
12. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 1. 7.
2011 do 12. ure.
Obravnavane bodo samo pravočasne
vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki
bodo prispele na naslov JAPTI, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije, Verovškova cesta 60, Ljub
ljana do vključno 1. 7. 2011 do 12. ure.
Vse nepravočasne vloge bodo kot prepozne
s sklepom zavržene.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisna dokumentacije in
navodil na obrazcih.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora
biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kolikor bo vloga dostavljena osebno
mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur
JAPTI, ki je vsak dan med 9. in 13. uro.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer
bodo štele za prepozno prejete (prejemna
teorija).
13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno.
Obravnavale se bodo le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni
ovojnici.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge
glede na zahteve alineje »b« 7. poglavja
tega javnega razpisa, bo razpisna komisija pozvala podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v določenem
roku ne bodo dopolnila, bodo s sklepom
zavržene.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 10. in 11.
poglavjem javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.

14. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo
o izidu njihove vloge obveščena s sklepom
najkasneje v roku štirideset dni od datuma
zaključka javnega razpisa. Podjetja bodo na
podlagi sklepa o izbiri pozvana k podpisu
pogodbe. Če se podjetje v roku osmih dni od
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv
ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za
pridobitev sredstev.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo
podjetja na JAPTI v roku petnajst dni od
prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je
pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Podjetje, ki se pritoži, mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more
biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu, www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana, vsak delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov raziskave@japti.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih
raziskav na novih tujih trgih«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če
v samem naslovu elektronskega sporočila
pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
16. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na
naslov: raziskave@japti.si s pripisom »JR
Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih
trgih – vprašanje«.
Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 delovnih
dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če
v samem naslovu elektronskega sporočila
pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu, www.
japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku
treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega
razpisa in razpisne dokumentacije.
17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge
tega obrazca so: kopija ponudbe zunanjega
izvajalca, kopija referenc zunanjega izvajalca, kopija predračuna zunanjega izvajalca. Veljajo le podpisane in ožigosane kopije
s strani izvajalca/ prijavitelja, ki so opremljene z oznako »kopija enaka originalu«.
Priloge morajo biti preverljive.)
Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju
z razpisnimi pogoji
Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dodelitvi državen pomoči
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafirati)
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 11-020-00053
Ob-3506/11
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja
Garancijske sheme Posavja, sklepa Upravnega odbora RRA Posavje ter s soglasjem
občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško
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in Sevnica, objavlja Regionalna razvojna
agencija Posavje – Garancijska shema Posavje (v nadaljevanju: RRA GSP) v sodelovanju z naslednjimi bankami: SKB Banka
d.d., Poslovna enota Novo mesto in Krško,
Nova ljubljanska banka d.d., Podružnica
Posavje – Krško ter Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Poslovna enota Novo mesto
javni razpis
za dolgoročne investicijske kredite
pod ugodnejšimi pogoji in garancije
Garancijske sheme Posavje za leto 2011
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA
GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim
podjetnikom posameznikom v skupni višini 901.093 EUR za pospeševanje razvoja
MSP in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v občinah:
Občina
Brežice
Krško
Kostanjevica na Krki
Sevnica
Skupaj

Razpisana
sredstva (v EUR)
52.551
591.816
62.355
194.371
901.093

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije v višini od 50% do 80% glavnice
kredita brez obresti, vendar garancija ne
more presegati 48.000,00 EUR.
Krediti in garancije se dodelijo praviloma
iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj
sedež oziroma poslovno enoto.
Dolgoročni investicijski krediti z garancijo
RRA GSP se odobrijo za upravičene stroške
investicije, nastale od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2011. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje do 1. 3. 2012.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko javijo:
– MSP (gospodarske družbe), ki po
55. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ustrezajo merilom za mikro, male
in srednje velike družbe in
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki),
ki so člani GSP (podpisana vloga za
včlanitev ter plačana enkratna pristopnina)
ter imajo sedež dejavnosti na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in
Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme tudi
družba, ki nima sedeža v omenjenih občinah,
kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3
oseb iz občine, v kateri ima poslovno enoto.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
tem razpisu, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
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– vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep
banke o odobritvi kredita.
2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo
dolgoročni investicijski krediti in garancije
(upravičeni stroški):
Materialne investicije:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov.
Nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja.
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oziroma dejavnostjo podjetja,
– nakup materiala, ki je v rabi za redno
opravljanje dejavnosti podjetja,
(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine odobrenega kredita).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma
zamenjavi obstoječih kreditov.
Investicija in dejavnost, ki je predmet
vloge, se mora izvajati na območju občine,
v kateri ima podjetje sedež ali poslovno enoto, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, kjer
ima poslovno enoto.
V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita in garancije.
2.3 Kreditni pogoji
– višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije
brez DDV,
– maksimalna višina bančnega kredita je
60.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– minimalna višina bančnega kredita je
5.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– potrebni lastni viri: minimalno 30%
upravičenih stroškov (brez DDV),
– črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo,
– letna obrestna mera za kredit znaša
pri banki:
– SKB d.d.: Euribor 6-mesečni
+ 1,7%,
– NLB d.d.: 5,05%, nespremenljiva,
– Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: Euribor
6-mesečni + 1,5%,
– odplačilna doba kredita je od 3 do
7 let,
– za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se
šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita se določijo v skladu
s pogoji banke,
– način odplačila kredita: obročno, po
dogovoru z banko,
– zavarovanje kredita izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.
2.4 Garancijski pogoji
Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo.
– Znesek posamezne garancije ne more
presegati zneska 48.000,00 EUR, oziroma
je v višini 50% – 80% glavnice kredita brez
obresti,
– Garancija RRA GSP je v celoti zavarovana na podlagi notarskega sporazuma
o denarni izvršljivosti terjatve in z menico.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pravilo de minimis:
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Uradni list EU L 379,
28. 12. 2006), na podlagi katere ni možno
združevanje pomoči za posamezen projekt,
ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
Na podlagi tega pravila skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu podjetju-upravičencu ne sme presegati zgornje meje
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v cestno prometnem sektorju.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo
državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Višina pomoči pri ugodnih kreditih se
izračuna na podlagi referenčne obrestne
mere, ki velja v času dodelitve
Višina pomoči pri garanciji se po pravilu
de minimis izračuna v skladu s točko 4.d.
2. člena Uredbe de minimis:
(»De minimis« pomoč v obliki poroštva
se lahko dodeli, če poroštvo ne presega
80% posojila, zajamčeni del posojila pa ne
sme presegati 1.500.000 EUR na podjetje (oz. 750.000 EUR na podjetje, ki deluje
v cestnoprometnem sektorju). Višina državne pomoči je v primeru dosežene vrednosti
posojila v tem odstavku enaka zgornji meji
»de minimis« pomoči, določeni v 24. členu
pravilnika. Če zajamčeni del posojila, kateremu je poroštvo namenjeno, znaša le določen delež zgornje meje posojila se šteje, da
bruto ekvivalent dotacije navedenega poroštva ustreza istemu deležu veljavne zgornje
meje »de minimis« pomoči)
Do sredstev po tem razpisu v skladu
s pravilom de minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 102/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti.
Do pomoči GSP po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
samostojnega podjetnika in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
uporabo uvoženega.
Prav tako do sredstev po tem razpisu
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki:
– ki so v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju),
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred
dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o
1. že prejetih de minimis pomočeh,
vključno z navedbo pri katerih dajalcih in
v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju
še kandidiral za de minimis pomoč,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih.

Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu
»de minimis«
2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
kreditov in garancij
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in /ali
tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest,
konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje
z energijo, varovanje okolja),
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
RRA Posavje bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
3. Vsebina vloge za kredit in garancijo
Za gospodarske družbe:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita in garancije in izjava prosilca o drugih
virih pomoči.
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2009 in 2010.
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi
kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji tega razpisa.
4. Finančni izkazi o poslovanju:
– Zadnji izkazi, ki so bili dostavljeni
na AJPES:
a) Izkaz poslovnega izida in bilanca
stanja,
b) Izkaz uporabe dobička in kritje izgube,
c) Izkaz finančnih tokov,
d) Pojasnila k računovodskim izkazom,
e) Poslovno poročilo družbe.
– Ocena med letom doseženih poslovnih rezultatov in specifikacija večjih kupcev in dobaviteljev.
5. Redni izpis iz sodnega/poslovnega
registra (ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje vloge).
6. Fotokopija obvestila o identifikaciji
in razvrstitvi po dejavnosti (AJPES).
7. Druga dokazila na zahtevo RRA
Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Za samostojne podjetnike:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita in garancije in izjava prosilca o drugih
virih pomoči.
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2009 in 2010.
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi
kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji tega razpisa.
4. Bonitetno dokazilo: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave Davčnega urada.
5. Finančni izkazi o poslovanju:
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami:
a) Podatki iz izkaza poslovnega izida,
b) Podatki iz bilance stanja,
c) Popisni list terjatev do kupcev in
dobaviteljev,
d) Popisni list obveznosti do kupcev
in dobaviteljev.
– Ocena med letom doseženih poslovnih rezultatov
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6. Fotokopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti (priglasitveni list, obrtno dovoljenje oziroma redni izpis iz Poslovnega
registra zasebnikov pri AJPES-u) – dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge.
7. Druga dokazila na zahtevo RRA
Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Vsebina vloge mora biti urejena po
zaporedju od št. 1 do št. 7.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga
v predvidenem roku petih dni ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne
izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
RRA GSP lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Natančno
opredeljena merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom so dosegljiva v razpisni
dokumentaciji.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov, prijavni list – vloga za odobritev
kredita in garancije in vzorec pogodbe o izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 46, Krško in na spletni strani,
www.rra-posavje.si.
5. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do objave spremembe razpisa oziroma do datuma zaprtja
razpisa, in sicer do 1. 3. 2012.
6. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, se bodo
prosilcu neodprte vrnile.
7. Pošiljanje vloge
Vlogo za odobritev kredita in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna
agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46,
8270 Krško.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško,
tel. 07/488-10-48, 07/488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali
agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni
strani RRA Posavje, www.rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje –
Garancijska shema Posavje
Št. 5100-17/2011-1
Ob-3507/11
Na podlagi 140. 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, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-

sova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu:
razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec)
s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci.
Prijavo pripravi slovenski raziskovalec, ki bo
sodeloval s tujim raziskovalcem (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj-raziskovalec).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis: na razpis se lahko prijavijo
raziskovalne organizacije ali zasebni raziskovalci (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj),
ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce,
ki bi sodelovali z raziskavami s slovenskim
raziskovalcem ali raziskovalci. Tuji raziskovalec je tuj ali slovenski državljan, ki najmanj
pet let živi in deluje v tujini.
4. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je, da
prijavitelj s tujim raziskovalcem pri skupnem
raziskovalnem delu doseže tako kvalitetne
raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) v vsaj eni
mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact
factor) na svojem področju.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Za (so)financiranje sodelovanja tujih
raziskovalcev v posamezni raziskovalni
organizaciji mora prijavljeni program dela
kumulativno izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije
tri mesece;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj
dve predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj mesec dni.
Na tem razpisu ne morejo biti izbrani tuji
raziskovalci oziroma raziskovalne skupine,
ki so bili v zadnjih petih letih izbrani na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Tuje raziskovalce se ocenjuje po naslednjih
kazalcih:
– statusna odličnost,
– odličnost publikacij,
– odličnost pri citacijah,
– program dela.
Merila statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev
v financiranje) in druge prestižne nagrade,
– članstvo uglednih akademij znanosti
in umetnosti;
– redni profesor ali profesor Emeritus;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva
v zgornji četrtini revij s področja tematike;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem
vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji
četrtini revij s področja tematike;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
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– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri
uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah;
– patenti, podeljeni pri uradu, ki opravlja
popoln preizkus patentne prijave.
Merila odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po
ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Merila programa dela so:
– pomen za raziskovalno skupino (RS),
ki gosti tujega raziskovalca;
– pomen za raziskovalno organizacijo, ki
gosti tujega raziskovalca;
– pomen za Slovenijo.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete. Natančen opis meril je
v poglavju E Metodologije ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, št. 6319-1/2011-1
z dne 7. 2. 2011. Prijave bodo ocenjene po
postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje tujih raziskovalcev sprejme
direktor agencije na predlog Znanstvenega
sveta agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje sodelovanja tujih raziskovalcev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 180.000 EUR. Realizacija javnega
razpisa je vezana na višino razpoložljivih
sredstev v finančnem načrtu agencije za
leto 2012. Razpisna sredstva so namenjena za (so)financiranje predvidoma najmanj
osmih tujih raziskovalcev in največ do višine
razpisanih sredstev. Pri dodelitvi sredstev za
(so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine se upošteva naslednji okvirni razrez
sredstev po znanstvenih vedah:
Znanstvene vede
Naravoslovno-matematične
vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovje
Humanistika
Skupaj

%
20-30
20-30
10-20
10-20
10-20
10-20
100.

Praviloma iz istega področja posamezne
vede ne bo izbran več kot en uveljavljeni tuji
raziskovalec.
Agencija sofinancira sodelovanje tujih
raziskovalcev s slovenskimi raziskovalci
z zagotavljanjem sredstev za
– plačilo njihovega raziskovalnega dela
(v obliki zaposlitve ali avtorske pogodbe) in
s tem povezanimi stroški blaga in storitev
brez stroškov amortizacije,
– stroške bivanja v Republiki Sloveniji
ter
– povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj,
v znesku do 18.000 EUR na posameznega uveljavljenega tujega raziskovalca.
Agencija sofinanciranje izbranih tujih raziskovalcev uredi s pogodbo.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je
od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.
Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih
raziskovalcev za obdobje 3 mesecev, ki se
mora zaključiti najkasneje 31. 12. 2012.
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9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-Prijava/Tuji uveljavljeni raziskovalec/2011 na
spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema
digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma
pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 23. 9. 2011 do 12. ure.
Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne
obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijaviteljraziskovalec nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Razpis za
tuje uveljavljene raziskovalce v letu 2012«
in obvezno oznako prijave (ARRS-TURAZJR/2011/ …) ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 30,
1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in
prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS do 23. 9. 2011,
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, do 23. 9. 2011 do 12. ure (poštni
žig).
9.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim
podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. –
oddaja prijave brez digitalnega podpisa –
elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni
poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 27. 9. 2011, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do decembra 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije: www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
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delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 0086/2011

Ob-3534/11

Javni razpis
»Procesni vavčer 2011« (JR 5/2011-446)
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 »Procesni
vavčer 2011« na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF-UPB4),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09, 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,
4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07), Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07
ZPOP-1), Dopolnjenega Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne
15. 10. 2009, 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.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem
izboljšav poslovnih procesov v podjetjih
in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na
področju metodologij za uvajanje izboljšav
poslovnih procesov v podjetjih.
4. Namen javnega razpisa: namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav
poslovnih procesov v podjetjih.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje
za kandidiranje:
a. podjetje je registrirano po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1),
b. opravlja svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji,
c. podjetje je na dan 31. 12. 2010 zaposlovalo vsaj dvajset oseb za polni delovni čas1,
1
  V skladu s 66. členom Zakona o delovnih
razmerjih, veljajo določene pravice posebnim
skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni
čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti
izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

d. po velikosti spada podjetje med majhna ali srednje velika podjetja. Za opredelitev
velikosti podjetja se upoštevajo določila iz
Priloge I2 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) (dokument je
objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
008:214:0003:0047:sl:PDF),
e. podjetje ne opravlja dejavnosti razvrščene v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008:
– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– skupina 50.1 Pomorski potniški promet
in 50.2 Pomorski tovorni promet
f. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči 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,
g. podjetje ima poravnane obveznosti do
Republike Slovenije,
h. podjetje ni navedeno na seznamu
subjektov, za katere veljajo omejitve po
določbah 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list
RS, št. 45/10, 26/11),
i. podjetje za iste upravičene stroške, ki
jih navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni
pridobilo in tudi ne bo pridobilo javnih sredstev (razen po tem razpisu) iz državnega ali
lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,
j. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
k. podjetje ne opravlja dejavnosti, povezane z izvozom in sicer za pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami,
z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi
z izvozno dejavnostjo.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne
pogoje:
a. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano
z izbranim zunanjim strokovnjakom,
b. podjetje ne sme nastopati kot ponudnik storitev v vlogah drugih prijaviteljev na
ta javni razpis,
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c. podjetje se zaveže, da bo eno leto po
zaključku projekta ugotavljalo učinke izboljšanja poslovnih procesov v podjetju in o tem
poročalo JAPTI. Učinki se bodo izkazovali
v obliki izboljšanih numeričnih kazalnikov (v
primerjavi z izhodiščnimi kazalniki) in prikazom prihrankov (v EUR),
d. podjetje lahko za sredstva tega javnega razpisa kandidira samo z eno vlogo,
v vlogi predviden zunanji strokovnjak lahko
nastopa kot zunanji strokovnjak samo v treh
oddanih vlogah na ta javni razpis,
e. podjetje se zaveže, da bo po zaključenem projektu na poziv JAPTI pripravljeno
sodelovati pri promocijskih aktivnostih predstavitve dobrih praks s področja izboljšav
poslovnih procesov na javnih posvetih,
ipd.,
f. podjetje mora pred oddajo vloge z zunanjim strokovnjakom pripraviti projekt izboljšanja poslovnih procesov, ki mora vsebovati naslednje:
– opredelitev obravnavane problematike
in projektni cilji,
– določitev in analiza obstoječega poslovnega procesa/ov ter priprava opisnega
in vizualnega prikaza obstoječega poslovnega procesa/ov,
– predstavitev kazalcev, ki bodo izkazovali pričakovane numerične rezultate v podjetju in navedba trenutnih vrednosti le-teh,
– ocena pričakovanih prihrankov po izvedenih izboljšavah poslovnih procesov
v podjetju,
– plan uvajanja izboljšav poslovnih procesov, ki vsebuje terminski plan in finančni
načrt projekta ter vsebuje celotne stroške
projekta izboljšanja poslovnih procesov,
g. podjetje mora vzpostaviti projektno
skupino za izvajanje izboljšanja poslovnih
procesov in zagotoviti pogoje za njihovo
projektno delo. Projekta skupina se mora
sestajati vsaj enkrat mesečno. V projektni
skupini mora sodelovati tudi imenovan predstavnik vodstva podjetja. Projektna skupina
mora voditi numerirane zapisnike sestankov,
ki bodo sestavni del kontrole projekta.
5.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zunanji strokovnjak s področja izboljšanja poslovnih procesov
Zunanji strokovnjak s področja izboljšanja poslovnih procesov je oseba, ki:
– izkaže ustrezno usposobljenost za izvajanje svetovanja in usposabljanja s področja izboljšanja poslovnih procesov (dokazila
o pridobljenem znanju, dokazila o opravljenih preizkusih znanja, diplomska naloga,
specialistično delo, magistrska naloga, doktorska dizertacija (vsaj eno dokazilo)),
– ima doseženo vsaj 6. stopnjo izobrazbe,
– izkazuje izkušnje z izvajanjem svetovanja in usposabljanja s področja izboljšanja
poslovnih procesov in sicer izkaže vsaj tri
reference s področja izboljšanja poslovnih
procesov v podjetjih od leta 2006 dalje (sklenjene pogodbe, iz katerih je to razvidno) ter
učinke oziroma realizirane prihranke zaradi
uvedenih izboljšav,
– ima sklenjeno pogodbeno ali delovno
razmerje s podjetjem, ki bo izstavljalo račune za storitve po tem javnem razpisu.
6. Merila za izbor prejemnikov
Predpogoj za odobritev vloge je pravočasna in formalno popolna vloga podjetja.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. ovojnica, v kateri je original vloge,
mora biti zaprta in pravilno opremljena (glej
11. poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga mora vsebovati vse obrazce navedene v razpisni dokumentaciji,
c. obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in navodili, ki so navedeni
na obrazcih.
Sofinancirane bodo vloge, skladne s 3.,
4., 5. in 8. poglavjem tega javnega razpisa.
Podjetjem, katerih vloge bodo skladne
z razpisnimi pogoji, se razpisana sredstva
dodelijo tako, da se upošteva vrstni red vlog,
pri čemer imajo prednost2 tiste vloge, ki so
bile oddane prej.
7. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 600.000,00 EUR za leti
2011 in 2012 skupaj. Finančna sredstva so
zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011 in za leto 2012. Sredstva
prispeva Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, v 100% deležu, iz proračunske postavke 6064.
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev za ta javni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
Dodeljena sredstva predstavljajo državno pomoč.
Sredstva po posameznih letih se bodo
dodeljevala skladno z razpoložljivostjo razpisanih sredstev po posameznih letih glede
na dospelost vlog.
8. Intenzivnost pomoči in upravičeni stroški
Javni razpis se izvaja na podlagi sheme državne pomoči »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013, Usposabljanje« (št.
priglasitve: BE02-5715334-2007). Intenzivnost pomoči po tem razpisu znaša:
– 70% za upravičene stroške kotizacij za
usposabljanja zaposlenih, članov projektne
skupine, s področja naslednjih metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih: EFQM, LEAN, 6 SIGMA
in BSC.
Stroški kotizacij za usposabljanja zaposlenih so upravičeni samo za programe
usposabljanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– javno dostopen in objavljen program
usposabljanja,
– program usposabljanja izkazuje, da
je izključno namenjeno podajanju vsebin
s področij izboljšanja poslovnih procesov,
– na podlagi javno dostopnih podatkov
je izkazana izvedba vsaj treh tovrstnih usposabljanj pred datumom objave tega javnega
razpisa,
– udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi oziroma o opravljenem preizkusu znanja s strani izvajalca usposabljanja,
– so pridobljena znanja, ki ga delojemalec ne uporablja samo ali v pretežni meri
na trenutnem delovnem mestu delojemalca
v podjetju, ki prejema pomoč, temveč delojemalcu daje znanja, ki so v veliki meri
prenosljiva na druga podjetja ali delovna
področja in s tem bistveno izboljšajo zaposljivost delojemalca.
2
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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– 50% za upravičene stroške zunanjega
strokovnjaka, ki so povezani z usposabljanji na področju izboljšanja poslovnih procesov.
Stroški zunanjega strokovnjaka, ki so povezani z usposabljanji na področju izboljšanja poslovnih procesov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– nastati morajo na podlagi poslovnega
sodelovanja podjetja, ki se prijavlja na javni
razpis, z zunanjim strokovnjakom,
– podjetje, v katerem je ta strokovnjak
zaposlen oziroma s katerim ima sklenjeno
pogodbeno razmerje, mora biti registrirano za opravljanje dejavnosti svetovanja in
usposabljanja in je opravljanje te dejavnosti
razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.
Po tem razpisu znaša minimalna višina
sofinanciranja 3.000 EUR in maksimalna
25.000 EUR, pri čemer veljajo naslednje
omejitve:
– upravičeni stroški kotizacij za usposabljanja zaposlenih ne smejo presegati 20%
skupne vrednosti upravičenih stroškov projekta,
– kadar podjetje prejme pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po
prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena
intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne
presega skupnega zneska prejetega tveganega kapitala,
– 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,
– ekonomski učinek projekta mora biti
najmanj sorazmeren planirani vrednosti
upravičenih stroškov projekta, kar pomeni,
da mora podjetje eno leto po zaključku projekta izkazati prihranke nastale zaradi uvedbe izboljšav poslovnih procesov, vsaj v višini vrednosti upravičenih stroškov projekta.
V nasprotnem primeru lahko JAPTI odpove
pogodbo in zahteva vrnitev izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva izplačila do dneva vračila.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
9. Obdobje upravičenosti izdatkov in roki
za oddajo zahtevkov za sofinanciranje upravičenih stroškov
Upravičeni so stroški, ki bodo nastali
v obdobju od oddaje vloge do skrajnega datuma zaključka projekta, t.j.15. 9. 2012.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
po tem javnem razpisu je s strani JAPTI
odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevki za
izplačilo, vključno z vsemi pripadajočimi prilogami, morajo biti predloženi JAPTI:
– najkasneje do 25. 10. 2011 za uveljavljanje stroškov, ki so nastali od dneva
oddaje vloge na ta javni razpis do vključno
20. 10. 2011, njihovo sofinanciranje pa je
s sklepom o dodelitvi sredstev predvideno
v letu 2011,
– najkasneje do 25. 11. 2011 za uveljavljanje stroškov, ki so nastali od dneva
oddaje vloge na ta javni razpis do vključno
20. 10. 2011, njihovo sofinanciranje pa je
s sklepom o dodelitvi sredstev predvideno
v letu 2012,
– najkasneje osem dni po zaključku projekta za uveljavljanje stroškov, ki so nastali
od 21. 10. 2011 do datuma zaključka projekta.
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10. Način prijave
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
oziroma ne dlje kot do 29. 11. 2011. Vloge,
ki bodo prispele po 29. 11. 2011 (definicija
»prispetje«: smiselno se upoštevajo določila
prvega odstavka 11. 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. Original
vloge mora biti dostavljen v zaprti ovojnici, ki
je opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 4:
»Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana.
11. Odpiranje vlog in izbor podjetij
Odpiranje vlog ne bo javno. JAPTI bo
vloge obravnaval tekoče po zaporedju oddaje 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. uri. V primeru, da bo imelo več vlog isti
čas oddaje, se upošteva, da ima prednost
tista vloga, ki izkazuje višji pozitivni učinek
projekta oziroma prihranek (izražen v EUR),
ki je posledica uvedbe procesnih izboljšav.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge
glede na zahteve alinej »b« in »c« 6. poglavja tega javnega razpisa, bo komisija pozvala podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne
vloge, ki jih podjetja v zahtevanem 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 zahtevanem 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. in 8. poglavjem tega javnega razpisa, se kot neustrezna
zavrne.
Če iz zadnje vloge, ki izpolnjuje pogoje
iz tega javnega razpisa, izhaja, da bi višina
sofinanciranja presegala ostanek razpoložljivih sredstev, se sofinanciranje ne odobri
in sredstva ostanejo nerazporejena.
V primeru porabe razpisanih sredstev, se
bodo prejete vloge, ki niso prišle na vrsto za
odpiranje, neodprte vrnile pošiljateljem.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo
o odločitvi glede njihove vloge obveščena
s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma prejema vlog. Hkrati s sklepom o izbiri
bodo podjetja 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.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
13. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen tistih,
ki jih podjetje posebej označi kot poslovno
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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.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov procesnivavcer@japti.si, s pripisom »JR Procesni
vavčer 2011 – razpisna dokumentacija«.
JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni
razvidnega zahtevanega pripisa.
15. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo je možno dobiti na
podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na naslov: procesnivavcer@japti.si do vključno 22. 11. 2011 – zaprosilo naj
bo označeno s Procesni vavčer – 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 vprašanja. Odgovori na vprašanja so
sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
16. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava
Obrazec št. 2: Izjava podjetja
Obrazec št. 3: Opis projekta
Obrazec št. 4: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 330-11/2011
Ob-3423/11
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06 in
45/08), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
(v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini
Slovenj Gradec za programsko obdobje
2007–2013, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. (72/07, 76/07 in 63/08) Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE041-5883903-2007,
Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883903-2007/I in sprejetega Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10 z dne
31. 12. 2010), objavlja Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2011
(skupinske izjeme in de minimis
-pokrivanje operativnih stroškov
transporta)
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2011.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
9.500,00 EUR in za pomoči po pravilu de
minimis 14.400,00 EUR. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje: urejanje pašnikov, naložbe v travniške sadovnjake, agromelioracije in ureditev poti, ki se bo izvajalo v letu
2011 in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva,
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; pokrivanje operativnih stroškov transporta pa se upoštevajo upravičeni stroški
od 1. 1. 2011 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov)
A1. Urejanje pašnikov
–
višina
razpisanih
sredstev:
3.000,00 EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat …
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev.
Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma
največ 600 EUR.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
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– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj
petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011 – Urejanje pašnikov«.
A2. Naložbe v travniške sadovnjake
–
višina
razpisanih
sredstev:
1.000,00 EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih
sadik visokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV,na območju z OMD, oziroma
do 15 sadik.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko
in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja – fotokopijo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis Kmetijstvo 2011 – Oživljanje
travniških sadovnjakov«.
A3. Agromelioracije in ureditev poti
–
višina
razpisanih
sredstev:
5.500,00 EUR.
Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske
poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe del,
razen drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela,
razen če taka naložba vodi k zmanjševanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma
največ 600 EUR.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),

– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto
posnetek z označeno površino predvidenih
agromelioracij,
– program del, ki ga pripravi KGZS Celje,
Izpostava Slovenj Gradec.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov GERK ID 1100-njive,
vrtovi; GERK ID 1130 – začasni travniki ali
– 2 ha travnikov in ekstenzivnih sadovnjakov GERK ID 1222 – ekstenzivni sadovnjaki; GERK ID 1300 – trajni travniki (če je
katastrska kultura travnik) ali
– 4 ha pašnikov GERK ID 1300 – trajni
travniki (če je katastrska kultura pašnik);
GERK ID 1330 – gorski pašniki ali
– 8 ha gozdov GERK ID 200 – gozd,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč GERK ID 1160 – hmeljišča,
GERK ID 1211 – vinogradi, GERK ID 1221
– intenzivni sadovnjaki, GERK ID 1240 –
ostali trajni nasadi,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah GERK ID – 1190
– rastlinjaki, GERK ID 1180 – trajne rastline
na njivah.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011 – Agromelioracije in ureditev poti«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
–
višina
razpisanih
sredstev:
14.400,00 EUR.
Sofinancirajo se stroški transporta na
odročnih območjih Mestne občine Slovenj
Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način
izvedbe plačil.
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Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport
Podpore se ne dodelijo za financiranje
prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
(A – de minimis, B – de minimis in C – de
minimis),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
transporta
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih
območji z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2011 do
zaključka razpisa
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis Kmetijstvo 2011 – pokrivanje
operativnih stroškov transporta«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2011
in bo predmet prijave na ta razpis je lahko
začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa
oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 10. decembra 2011, upravičenci
pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj
z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa
velja pravilo iz II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec osebno v sprejemni pisarni
– vložišču občine do vključno 25. 7. 2011
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2011 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
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VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Do višine porabe sredstev imajo prednost
vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v preteklosti še niso prejeli. Kolikor sredstva ne
bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi vlagateljem, ki so v prejšnjih letih
sredstva za ta namen že prejeli.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 2. 8. 2011.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na podlagi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stran Mestne občine Slovenj Gradec:
http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani brezplačno dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na tel. 02/88-121-24 ali osebno pri
Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 014-3/2011-2
Ob-3434/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN), 6. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 82/05) in 6. člena
Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 107/05) objavlja Občina
Majšperk
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
storitve in pogrebne dejavnosti na
območju Občine Majšperk
1. Koncedent je Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
2. Predmet lokalne gospodarske javne
službe
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališčih in so naslednje: izvajanje pogrebnih
svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita
sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, vodenje evidence o grobovih in
druge pokopališke storitve glede na krajevne potrebe in običaje.
Pogrebne dejavnosti se praviloma izvaja
izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije,
ureditev pokojnika, prevoz pokojnika in izvajanje pogrebne dežurne službe.
3. Predmet koncesije:
Koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti na območju
Občine Majšperk, in sicer na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče Majšperk,
– pokopališče Ptujska Gora,
– pokopališče Stoperce,
– pokopališče Janški Vrh in
– pokopališče Bolfenk.
Na teritoriju občine se za vsa pokopališča podeli le ena koncesija. Za izvajanje
pokopaliških storitev se podeljuje monopol.
Za izvajanje pogrebne dejavnosti se ne zagotavlja monopola.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za
obdobje 10 let.
5. Koncesionar plačuje koncedentu odškodnino za izvajanje javne službe (koncesijsko dajatev). Odškodnina se določa
v obliki deleža od plačane vrednosti storitev
javne službe. Dejanska stopnja, po kateri se
plačuje koncesnina, se določi na podlagi ponudbe izbranega koncesionarja v razpisnem
postopku. Koncesnino mora koncesionar
plačevati periodično (kvartalno) z enoletnim
končnim obračunom, najkasneje do 31. 3.
naslednjega leta.
6. Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da
imajo potrebna znanja, izkušnje in sredstva
za izvajanje razpisane javne službe,
– da predložijo razvojni program in poslovni načrt
– in druge, ki so podrobneje določeni
v tem javnem razpisu.
7. Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec prijave prijavitelja,
ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavno-

sti, za katere se podeljuje koncesija (obrazec 1),
– dokazilo o referencah oziroma dokazilo o izvajanju predmeta gospodarske javne službe (najmanj 1 referenčno potrdilo
– obrazce 2),
– izpolnjen obrazec z realnimi predlogi
posameznih cen pokopaliških in pogrebnih
storitev (obrazec 3),
– dokazilo o razpolaganju z zadostnim
številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe (izpolnjena
izjava o zaposlenih delavcih z zahtevanimi
prilogami (obrazec 4),
– dokazilo o razpolaganju z zadostnim
obsegom opreme za izvajanje dejavnosti
oziroma izjavo o razpoložljivi tehnični in drugi opremi (obrazec 5),
– izjavo, da je prijavitelj finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo,
ima poravnane davke in prispevke ter, da
proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave (obrazec 6
in obrazec 7),
– program izvajanja dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika (razvojni program in poslovni načrt),
– izjavo, da kot pravna oseba ali kot
samostojni podjetnik posameznik in njegovi
zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih
v Kazenskem zakoniku (obrazec 8),
– obvezo za sklenitev zavarovanja za
odgovornost za škodo proti občini, uporabnikom ali drugim osebam, v zvezi z opravljanjem dejavnosti (obrazec 9),
– izjavo za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc (obrazec 10),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne
dokumentacije (obrazec 11),
– izjavo o višini koncesnine (obrazec 12)
in
– parafiran vzorec pogodbe (priloga 1).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prejmejo na Občinski upravi Občine Majšperk, Majšperk 32a, Majšperk, po objavi
javnega razpisa, vsak delovni dan, lahko pa
jo pridobijo tudi po elektronski pošti na naslovu: obcina.majsperk@majsperk.si.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– Reference prijavitelja (opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa oziroma celovitost izvajanja predmeta gospodarske javne službe) – največ 30 točk:
2 referenci
3 reference
4 reference ali več

- 10 točk
- 20 točk
- 30 točk.

Koncedent bo kot ustrezno referenčno potrdilo priznal samo tisto, na kateri bo ocena
mnenja izvajanja predmetnih dejavnosti opredeljena najmanj kot dobro in na kateri bo potrjeno, da prijavitelj te dejavnosti pri naročniku
opravlja oziroma je opravljal najmanj 1 leto.
– predlog cen za pokopališke storitve in
pogrebne dejavnosti – največ 20 točk:
prijava, ki vsebuje najnižjo skupno ceno
– 20 točk;
ostale prijave se točkujejo na podlagi naslednje formule: najnižja skupna cena/ponujena skupna cena x 20= število točk;
– kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane gospodarske javne službe – največ
50 točk:
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redno zaposlene 1–4 osebe
redno zaposlenih 5–9 oseb
redno zaposlenih 10 oziroma
več oseb
najmanj 1 redno zaposlena
oseba s strokovno izobrazbo
V. stopnje tehnične smeri
najmanj 1 redno zaposlena
oseba s strokovno izobrazbo
VI. ali višje stopnje

– 10 točk
– 20 točk
– 30 točk
– 10 točk
– 10 točk.

Koncedent bo upošteval dokazila, ki potrjujejo, da je oseba redno zaposlena pri
prijavitelju najmanj 1 leto.
– Višina ponujene koncesnine je minimalno 10% od opravljenih storitev. Ponudnik
bo pridobil toliko točk kot bo ponudil višino
koncesnine.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišjo število točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk bo izbran tisti,
ki bo dosegel višje število točk pri merilu
kadrovska usposobljenost in znanja oseb.
9. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, s pripisom: »Ne
odpiraj – javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne
dejavnosti na območju Občine Majšperk«.
Na hrbtni strani ovojnice mora bit naziv in
naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval
vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 6. 7. 2011,
do 12. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave
osebno ali priporočeno po pošti na zgornji
naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
10. Javno odpiranje prijav, ki bo 6. 7.
2011, ob 14. uri, v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, opravi
posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje županja. Le-ta ponudbe prouči in oceni
ter pripravi poročilo o izbiri koncesionarja.
Na podlagi slednjega in mnenja občinskega
sveta, odloči o izbiri koncesionarja občinska
uprava z upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki
jo v imenu koncedenta sklene županja.
V primeru, da bodo pri javnem odpiranju
prijav sodelovali predstavniki prijaviteljev,
se morajo izkazati s pisnim pooblastilom,
s strani odgovorne osebe prijavitelja.
Prijava prijavitelja, ki ne bo oddana pravočasno, bo zavrnjena. Prijavitelj, katerega
prijava bo formalno nepopolna, bo pozvan
na dopolnitev.
11. Vse dodatne informacije in morebitna
pojasnila lahko interesenti pridobijo v rednem
delovnem času na naslov: Občina Majšperk,
Majšperk 32a, Majšperk, kontaktna oseba:
Gorazd Ladinek, tel. 02/795-08-30, e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si.
Občina Majšperk
Ob-3436/11
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08)
objavljamo
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
za izvajanje javne zdravstvene službe
na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih
1. Koncedent: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti in razvoj.

Št.

2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, tel. 05/66-46-239, telefaks
št. 05/62-71-021.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju
Mestne občine Koper, in sicer za program
zobozdravstvene dejavnosti za odrasle
v obsegu 1,00 tima.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati čimprej, najkasneje 1. 9. 2011. Koncesija se podeljuje za
obdobje 5 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji
– ima ustrezno strokovno izobrazbo
za opravljanje predvidene dejavnosti, ki
je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom
Zakona o zdravstveni dejavnosti;
– ni v delovnem razmerju oziroma bo do
začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre;
– da pridobi pozitivno mnenje pristojne
zbornice;
– obvlada slovenski in italijanski jezik;
b) Posebni pogoji javnega razpisa
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige
dosedanjega koncesionarja;
– prevzem pripadajočega medicinskega
osebja, ki sestavlja delovni tim;
– začetek opravljanja koncesije čimprej,
najkasneje 1. 9. 2011;
– opravljanje dejavnosti v prostorih prejšnjega koncesionarja, ki se nahajajo v prvem nadstropju stavbe na naslovu Obrtniška ulica 30, Koper.
Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne
koncesije pravna oseba, morata biti poleg
ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja
pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. Dodatno strokovno
izobraževanje
2. Delovna doba pri
opravljanju razpisane
dejavnosti

do 70 točk
do 30 točk.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva
ulica 10, Koper;
– dodatne informacije: Mestna občina
Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10,
Koper, elektronski naslov: helena.bencic@
koper.si.
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b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne
Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo prijave: ne glede na način dostave,
morajo prijave na razpis prispeti najkasneje
do 30. 6. 2011, do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Koper – Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se
lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno
zdravstveno koncesijo – zobozdravstvena
dejavnost za odrasle, št. 014-10/2011«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
30. 6. 2011, ob 14. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper – sejna soba
v pritličju.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Št. 330-15/2011
Ob-3437/11
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 –ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10), določil Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011) 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 programov društev na
področju kmetijstva v Občini Krško v
letu 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju.
Podpora je namenjena za izvedbo:
– izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize, krožki,
strokovne ekskurzije, prenos znanj domače
obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitev in promocija dejavnosti
društva: (zloženke, različne publikacije, objave v medijih);
– organizacija in predstavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena;
– materialnih stroškov, najem prostorov.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana
stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva,
združujejo kmetijske pridelovalce na območju občine Krško in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo
zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2011 v okvirni višini 12.000 EUR na
proračunski postavki – 5002 – 4120.
4. Rok za črpanje sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela društva:
a) število članov društva,
b) program dela društva.
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci lahko pridobijo največ
do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa.
6. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o št. članov.
2. Kopija odločbe o vpisu društva
v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko, terminsko in
finančno ovrednoten program za leto 2011,
potrjen na občnem zboru društva.
4. Pregledno realizacijo programa za
leto 2010, potrjeno na občnem zboru društva.
5. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
6. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva ter izvedbo
strokovnih vsebin v obdobju od zaključka
javnega razpisa v letu 2010, do zaključka
javnega razpisa za leto 2011.
7. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
23. 9. 2011, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in Ne odpiraj« javni razpis – programi
društev na področju kmetijstva«.
8. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
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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.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene
pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana
v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba, morata biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 11. 11.
2011.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2010.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-3438/11
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran na podlagi 21. člena v zvezi s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 478-221/2010 z dne 15. 3. 2011)
objavlja
razpis
javne dražbe nepremičnin
Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, tel. 05/67-10-351; faks: 05/67-10-339;
e-mail: Obcina.Piran@piran.si.
2. Opis predmetov dražbe in izklicne
cene
Predmet dražbe št. 1
Predmet prodaje je nepremičnina: parc.
št. 2995/77, k.o. Sečovlje, njiva 1310 m2,
last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
235.300,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v naselju Sečovlje - Košta.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc.
št. 345/3, k. o. Sečovlje, sadovnjak 718 m2,

vpisana v vl. 2266, last Občine Piran do
celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
141.200,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča – Korte.
Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot
celota):
– parc. št. 1121/6, k.o. Sečovlje, sadovnjak 478 m2, sadovnjak 18 m2, njiva 496 m2
– skupno 992 m2 zemljišča, vpisana v vl.
št. 2267,
– parc. št. 1121/7, k.o. Sečovlje, sadovnjak 334 m2, sadovnjak 101 m2, njiva 436 m2
– skupno 871 m2 zemljišča, vpisana v vl.
št. 2267 – obe last Občine Piran do celote.
Parceli se prodata (kot en predmet) po
izklicni ceni 320.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v Parecagu – zaselek Gorgo.
Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje so nepremičnine (kot
celota):
– parc. št. 1432/2, k.o. Portorož, gozd
471 m2 in travnik 232 m2,
– parc. št. 1432/12, k.o. Portorož, sadovnjak 970 m2,
– parc. št. 1434/1, k.o. Portorož, pot
55 m2 in
– parc. št. 1434/2, k.o. Portorož, pot
21 m2 – vse nepremičnine last Občine Piran
do celote.
Parcele se prodajajo (kot en predmet) po
izklicni ceni 520.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnine nahajajo v centru Portoroža.
Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc.
št. 1042/9, k.o. Portorož, njiva, 693 m2, vpisana v vl. št. 2298, last Občine Piran do
celote.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
184.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem.
Predmet dražbe št. 6
Predmet prodaje je nepremičnina: parc.
št. 943/4, k.o. Portorož, njiva, 761 m2, vpisna v vl. št. 2162, last Občine Piran do celote. Parcela je obremenjena s predkupno
pravico v korist fizične osebe.
Parcela se prodaja po izklicni ceni
180.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja ob Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji:
Postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek
javne dražbe se zvočno in/ali video snema.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del
splošnih pogojev organizatorja javne dražbe.
Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodajna pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe
s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem
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roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in
se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe
odstopil.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkratnem znesku kupec poravna na
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo
celotne kupnine v roku je bistvena sestavina
pogodbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 12. 7. 2011 na sedežu
organizatorja, to je občinska mestna palača,
Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistracija in registracija
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe – pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna osebe, predloži izpisek iz sodnega registra (lahko tudi v ne overjeni fotokopiji), ki ne sme
biti starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra) je potrebno predložiti v originalu ali pa kopijo
listine overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer
se bo izvedla javna dražba najkasneje 30
minut pred začetkom javne dražbe, tako
da predloži pooblaščeni osebi organizatorja
dražbe v vpogled veljaven oseben dokument.
9. Varščina: ponudniki morajo do dne
11. 7. 2011, do 12. ure, vplačati varščino, ki
znaša 10% izklicne cene posameznega predmeta javne dražbe navedene v 1. točki tega
razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad
v Kopru, št. 01290-0100005871, s sklicem:
20-101 (fizične osebe) oziroma 20-100 (pravne osebe in s pripisom za javno dražbo).
10. Roka za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do dne 11. 7.
2011, do 12. ure, na naslov organizatorja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi.
11. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi se varščina vrne najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene

pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
12. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti, na naslov Občine
Piran, Urad za premoženjskopravne zadeve
(II. nadstropje - levo), Tartinijev trg 2, 6330
Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu cene
razpisne dokumentacije. V naročilu razpisne
dokumentacije je potrebno navesti ali bo naročnik razpisno dokumentacijo osebno prevzel oziroma navesti naslov, na katera naj
se razpisna dokumentacija pošlje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine, ki
je predmet dražbe; zemljiškoknjižni izpisek;
katastrske podatke; mapno kopijo z označbo
parcel, ki so predmet dražbe; izsek iz prostorsko izvedbenih aktov; priročni zemljevid
z označbo lokacij predmetov dražbe; splošne
pogoje za izvedbo in udeležbo na javni dražbi
organizatorja javne dražbe; obrazec izjave
o brezpogojnem sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe; pravne vire, ki urejajo postopek prodaje; obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je
50,00 EUR in se plača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran
pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru,
št. 01290-0100005871, s pripisom »za razpisno dokumentacijo za javno dražbo«.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: 05/67-10-337
ali 67-10-351, e-mail: martina.kukovec@piran.si; faks 05/67-10-339.
13. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled.
14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Kupnina ne vključuje 20% DDV-ja, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih
dajatev. Kupec je dolžan plačati stroške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in
druge dajatve.
Komisija za nepremičnine s soglasjem
župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla; pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Piran
Ob-3484/11
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98, 127/06, 38/10) in 22. člena
Odloka o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 39/10) Občina Metlika
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
izbirne lokalne gospodarske javne
službe urejanja javne razsvetljave in
svetlobne prometne signalizacije v
Občini Metlika
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
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tel. 07/30-63-100, telefaks 07/363-74-02,
obcina.metlika@siol.net, http://www.metlika.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 39/10).
3. Predmet javnega razpisa
V skladu z določbami Odloka o urejanju
javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije v Občini Metlika (Uradni list
RS, št. 39/10) je predmet javnega razpisa
podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja
javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije v Občini Metlika.
Izvajanje javne službe, ki je predmet tega
razpisa, se zagotavlja na naslednjih objektih
in napravah:
– elektroomarice,
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave,
– semaforji,
– druga prometna svetlobna signalizacija.
Javna služba obsega vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma
strokovni nadzor nad delovanjem omrežja
javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in
brezhibnega delovanja javne razsvetljave in
s tem povezane druge obveznosti občine,
zlasti pa:
1. zamenjava svetil in svetilk,
2. zamenjava drogov svetil in drugih
naprav,
3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
4. čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
5. investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,
6. intervencije na javni razsvetljavi,
7. priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja,varčevanja
z energijo in pospeševanja javne službe
v skladu s programi občine,
8. priprava poročila o realizaciji letnega programa,
9. izvedba nalog po uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
10. vodenje katastra in kontrolne knjige,
11. izvedba novoletne okrasitve v skladu s programom, ki ga potrdi občina,
12. izvedba dodatnih obremenitev na
javni razsvetljavi,
13. dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo,
14. izdajanje smernic in projektnih pogojev ter soglasij v skladu s tem odlokom,
15. vzdrževanje prometne signalizacije (semaforji, «biči«, osvetljeni prometni
znaki …),
16. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode
na napravah, objektih in omrežju javne razsvetljave,
17. vodenje evidence o porabljeni
energiji po posameznih odjemnih mestih
(energetsko knjigovodstvo),
18. druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
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Kot vzdrževanje naprav, objektov in
omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje redno
vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in
vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi
z letnim programom javne službe.
Javna služba se izvaja na območju Občine Metlika.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen
čas, za dobo 8 let v skladu z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Metlika.
5. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v razpisni dokumentaciji zahtevane
podatke (primerna in pravilna prijava – za
tolmačenje terminov se uporabljajo določila
ZJN-2).
Predložena prijava mora biti veljavna
najmanj 180 dni od poteka roka za oddajo
prijav.
6. Sposobnost prijavitelja: za priznanje
sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, Odlokom
o urejanju javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije v Občini Metlika in
razpisno dokumentacijo.
7. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi priložiti brezpogojno,
na prvi poziv plačljivo in nepreklicno garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10.000,00 EUR (OBR-11),
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Garancija mora biti predložena v originalu in mora veljati za ves čas veljavnosti
ponudbe.
8. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Javni razpis je objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije in na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si.
Razpisna dokumentacija je brezplačna
in je dosegljiva na spletni strani naročnika
http://www.metlika.si.
9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa na portal javnih naročil Uradnega lista RS (http://www.enarocanje.si/). Prijavitelji naj upoštevajo, da je
naveden naslov (portal javnih naročil) edini
relevanten za postavljanje pisnih vprašanj,
ki jih je naročnik dolžan upoštevati. Vseh
ostalih vprašanj, ki ne bodo postavljena
skladno z zahtevami, naročnik ni dolžan
obravnavati.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
z razpisom je 10 dni pred rokom za oddajo
prijav do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila na zastavljena vprašanja najkasneje
6 dni pred potekom roka za oddajo prijav.
Vse morebitne spremembe, dopolnitve ali
pojasnila razpisne dokumentacije ali njenih
delov bodo objavljene na portalu javnih naročil in postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelji so dolžni spremljati
portal javnih naročil in objave na spletni strani naročnika in se seznaniti z morebitnimi
naknadnimi objavami.
10. Način, mesto in rok oddaje prijave:
prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika: Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika.
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Prijavitelj mora prijavo oddati v zaprti kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z: »Ne odpiraj – Prijava za: Koncesija
za izvajanje izbirne lokalne gospodarske
javne službe urejanja javne razsvetljave in
svetlobne prometne signalizacije v Občini
Metlika«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Koncedent bo upošteval vse prijave, ki
bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do četrtka, 21. 7. 2011, do 11. ure.
Prijave morajo ne glede na način dostave
(osebno ali po pošti) do vložišča naročnika
prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se
bodo štele za prepozno prejete.
11. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo v četrtek, 21. 7.
2011, ob 12. uri, v prostorih Občine Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika.
12. Omejitve pri predložitvi prijave
Kot prijavitelj lahko na razpisu kandidira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet koncesije
in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje za
priznanje sposobnosti navedene v razpisni
dokumentaciji. Prijavo na javni razpis lahko poda tudi konzorcij pravnih in fizičnih
oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma
so registrirani za dejavnost, ki je predmet
razpisa.
Prijavitelj v okviru tega razpisa lahko sodeluje zgolj v eni prijavi, bodisi individualno,
kot prijavitelj, kot partner v skupni prijavi
ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni prijavitelj nastopal v dveh ali več
prijavah, v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik vse prijave, v katerih bo navedeno
podvajanje, izločil iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja kot nepopolne.
13. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, za izvajanje razpisane koncesije izbral
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev
– skupna prijava.
Izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil najnižjo
ceno, skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava
Občine Metlika z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Metlika
Ob-3487/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi
njenih območij (ZUODNO-G, Uradni list RS,
št. 9/11), v skladu z Odlokom o proračunu
Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 26/11), Pravilnikom o postopkih in merilih
za vrednotenje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 22/06, 37/09) in Statutarnim sklepom Ob-

čine Mirna (Uradni list RS, št. 36/11), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2011 sofinancirala Občina Mirna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) javni kulturni programi (JKP) in
B) javni kulturni projekti:
B - varstvo kulturne dediščine,
C - javne kulturne prireditve,
D - založništvo,
E - nakup opreme in osnovnih sredstev,
F - izobraževanje,
G - materialni stroški zvez ter izvajalcev
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu
večine kulturnih društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi
(JKP), C, D, E in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi,
gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Mirna),
posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo,
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju
kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– za področje B: lastniki ali upravljalci
nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja
na območju Občine Mirna in ima status kulturnega spomenika,
– za področje G: zveze kulturnih društev
in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo
v interesu večine kulturnih društev.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Mirna (izjemoma se lahko
sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca,
ki nima sedeža v Občini Mirna, če so kulturni
projekti v javnem interesu Občine Mirna),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da
imajo stalno prebivališče v Občini Mirna,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz
javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
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kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi
človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana
izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna
finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz
državnih in evropskih virov. Sofinancirajo se
izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški
konservatorsko-restavratorskih posegov na
kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev,
stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije
stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
stroški sanacije stavbnega pohištva-okna,
vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih
del, stroški sanacije tlakov).
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Projekti s področja nakup opreme in
osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov,
število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi
z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega materiala.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).
6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2011 za sofinanciranje posameznih vsebin
javnega razpisa znaša 29.525 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega razpisa:
– javni kulturni programi (JKP), okvirno
8.950 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno
5.000 EUR,
– javne kulturne prireditve (C), okvirno
11.625 EUR, od tega 875 EUR za programe
samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih
pravnih oseb,

– založništvo (D), okvirno 1.200 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev
(E), okvirno 1.250 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 500 EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev (G), okvirno
500 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2011,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko
osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS
oziroma najkasneje zadnji dan tega roka
oddane na pošti kot priporočene pošiljke.
Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki
bodo do roka prispele na sedež naročnika:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom
»Vloga na jr kultura Mirna 2011, Področje:
________________ « (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo
kulturne dediščine). Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih
vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v vseh fazah
postopka delovala v skladu s 35. členom
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11) in
dosledno upoštevala določbe o izogibanju
nasprotju interesov. Strokovna komisija bo
v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema
obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili
o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan
izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma
o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne
bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
V primeru, ko med proračunskim letom
občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
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11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.
Občina Trebnje
Ob-3488/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 26/11), Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin
in določitvi njenih območij (ZUODNO-G,
Uradni list RS, št. 9/11, z dne 11. 2. 2011),
Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju
športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in Statutarnega sklepa Občine Mirne (Uradni list RS, št. 36/11)
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa
v Občini Mirna v letu 2011
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Mirna za leto 2011, v skupni
vrednosti 38.107,74 EUR, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, v višini 17.018,65 EUR, in sicer za izvedbo interesnih programov
6.807,46 EUR in za izvedbo programov,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
10.211,19 EUR
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa);
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca);
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);
– Drugi programi redne vadbe, izven
redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta).
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa; za 10-urni plavalni
tečaj v 1.razredu 9-letke, ki se izvaja izven
redne dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena);
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa);
– Drugi 80-urni programi, izven redne
dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski
objekt);
– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja);
– Programi v počitnicah (za tečaje in
krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt).
– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira
se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa).
– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven
redne dejavnosti se sofinancira strokovni
kader in uporaba objekta).
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1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
(za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta).
– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta).
– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe
se sofinancira strokovni kader in uporaba
objekta).
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in uporaba objekta).
2. A/Kakovostni šport, v višini
2.105,40 EUR
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa)
B/ Vrhunski šport, v višini 9.474,30 EUR
– vrhunski šport (sofinancira se največ
1200 ur programa)
3.
Športna
rekreacija,
v
višini
2.456,30 EUR
– za 80-urne programe se sofinancira
uporaba objekta
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno
sofinancira strokovni kader
4. Šport invalidov, višini 526,35 EUR
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
v višini 6.526,74 EUR, in sicer za:
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini
526,35 EUR (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij)
– 5.2 Športne prireditve, v višini
596,53 EUR (sofinancirajo se neposredni
materialni stroški organizacije prireditve)
– 5.3 Športni objekti, v višini 3.509,00 EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih
objektov in športnih naprav ter vzdrževanje
oziroma nakup športne opreme objektov,
adaptacije in tehnološke posodobitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje
in gradnja novih javnih športnih objektov in
športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom)
– 5.4 Delovanje občinske športne zveze
in športnih društev, v višini 1894,86 EUR
(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih
društev, ki so njeni člani, ter delovanje športnih društev).
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in
programe, ki so predmet sofinanciranja,
so določena s Pravilnik o sofinanciranju in
vrednotenju športnih programov v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov:
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini, razen invalidskih
društev oziroma invalidskih organizacij, ki
so zasnovane tako, da združujejo člane na
področju regije (v tem primeru se upošteva
število članov iz Občine Mirna);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa 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;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
tega razpisa do roka za oddajo vloge, na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine
Trebnje.
VI. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka, navedenega
v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj
– vloga na javni razpis za šport 2011 Občina Mirna« in navedbo naslova vlagatelja na
ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku,
se ne odpira in se vrne vlagatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
VII. Postopek za dodelitev sredstev:
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi
ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se
s sklepom zavržejo. Strokovna komisija,
imenovana s strani župana, najkasneje
v petinštiridesetih dneh po roku, določenim
za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
na podlagi meril, ki so sestavni del tega
pravilnika, odloči o razdelitvi razpoložljivih
finančnih sredstev, ki so za sofinanciranje
športnih programov zagotovljeni iz proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija bo
v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11)
dosledno spoštovala določbe o izogibanju
nasprotju interesov.
Izvajalcem športnih programov izda
direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in
o višini sofinanciranja, ter o neizbranih
programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni.

O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu
o splošnem upravnem postopku. Župan
z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih
programov sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za sofinanciranje.
V primeru, ko med proračunskim letom
občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Dodatne informacije: Valerija
Jarm (e-mail: valerija.jarm@trebnje.si,
tel. 07/348-11-33).
Občina Trebnje
Ob-3489/11
Občina Trebnje objavlja na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 popr., 41/07
popr.), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ustanovitvi občin in določitvi njenih območij (ZUODNO-G, Uradni list RS, št. 9/11,
z dne 11. 2. 2011), 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 58/07, 16/08, 33/10) in Statutarnega sklepa Občine Mirne (Uradni list RS,
št. 36/11) Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Mirna
za leto 2011
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa:
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih
ranljivih skupin:
a) Programi na področju humanitarne
dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
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– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt Zdrave občine, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Mirna:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem
letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Mirna, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
c) humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva;
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov;
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov – občanov Občine Mirna,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Mirna, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro
podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre
podrazreda 85.3 pa priložijo statut oziroma
ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Mirna za občane Občine Mirna, razen invalidskih in dobrodel-

nih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem
primeru se upošteva število članov iz Občine Mirna);
b) so registrirani in delujejo na področju
socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi
vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna
komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana;
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 socialno varstvenega razpisa;
g) prijavljajo program socialnega varstva
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, voluntersko delo,..).
Na programski sklop Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Mirna se
lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Mirna.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Mirna.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2011:
Skupna višina sredstev je 12.330,00 €,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, Programi za
delo z zasvojenimi, Preventivni programi):
11.160,00 €
– za programe društev upokojencev
s sedežem v Občini Mirna: 1.170,00 €.
Posamezni prijavljeni programi lahko prejmejo sredstva v višini največ 50%
vseh predvidenih odhodkov programa, razen programov, določenih skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo
kot razvojne in dopolnilne programe ter
programe rehabilitacij, ki so pomembni za
lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo
stroški dela in materialni stroški, ki so nujni
za izvajanje programa oziroma projekta in
sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne
delavce, stroški nagrade ter materialni
stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa,
stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma, ali
gre za upravičene stroške, odloča pristojna
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komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana;
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Mirna ne more sofinancirati. Odhodki bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za
izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev
s sedežem v Občini Mirna, se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev
v letu 2011,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in
merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08,
33/10).
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Mirna.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Mirna.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša, po
pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na
vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Razpisno dokumentacijo
lahko prevzamete osebno – Sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani
Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
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VIII. Rok in način predložitve vlog
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis – socialno varstvo Občina Mirna.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene
in pravilno označene vloge po vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo
naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo.
Na podlagi ocene vlog strokovna služba
pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni
komisiji za področje socialnega varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija
najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku,
določenim za odpiranje vlog, prispelih na
javni razpis, odloči o razdelitvi razpoložljivih
finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje
programov in investicij socialnega varstva
zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje.
Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 45/10, 26/11) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Izvajalcem letnega programa socialnega
varstva izda direktor občinske uprave sklepe
o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, ter o neizbranih
programih. Zoper izdane sklepe je dopustna
pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan z vsemi
izbranimi izvajalci vsebin programov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe
za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh
od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da
je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
V primeru, ko med proračunskim letom
občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za
spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Valeriji Jarm (e-mail: valerija.jarm@trebnje.si,
tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje
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Javne dražbe
Ob-3444/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), ter sklepa o letnem načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Ribnica za leto 2011
št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3. 3. 2011
sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1702/7, k.o. Grčarice, pašnik, v izmeri 787 m2 (gradbena parcela
z oznako 6),
b) parc. št. 1702/6, k.o. Grčarice, pašnik,
v izmeri 804 m2 (gradbena parcela z oznako 7),
c) parc. št. 1700/7, k.o. Grčarice, travnik, v izmeri 432 m2; parc. št. 1701/3, k.o.
Grčarice, travnik, v izmeri 177 m2 in parc.
št. 1702/5, k.o. Grčarice, pašnik, v izmeri
190 m2 (gradbena parcela z oznako 8),
d) parc. št. 1700/8, k.o. Grčarice, travnik,
v izmeri 420 m2 in parc. št. 1701/2, k.o. Grčarice, travnik, v izmeri 375 m2 (gradbena
parcela z oznako 9),
e) parc. št. 1702/4, k.o. Grčarice, pašnik,
v izmeri 895 m2 (gradbena parcela z oznako 12),
f) parc. št. 1528/43, gozd, v izmeri
9365 m2 in parc. št.*121, stavbišče, v izmeri
343 m2, obe k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2),
g) parc. št. 1528/45, gozd, v izmeri
6480 m2, parc. št. 1944/1, dvorišče, v izmeri
798 m2, parc. št. 1945/1, dvorišče, v izmeri
1063 m2, ter parc. št. 1520/372, neplodno,
v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri 87 m2,
vse k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8.492 m2),
h) večstanovanjska stavba (preurejena iz
gospodarskega poslopja) na naslovu Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1772/6, gospodarsko poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče, v izmeri
290 m2 (skupaj: 446 m2), k.o. Ribnica.
Nepremičnine pod točkami 2.a-2.e)
(gradbene parcele v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo
na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska
soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško
naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in
ostalimi gospodarskimi poslopji. Pozidavo
na predmetnem območju urejajo Prostorsko
ureditveni pogoji za območje planske celote
R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na
tem območju možno graditi stanovanjsko,
kmetijsko, obrtno in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno opremljena
z asfaltirano javno cesto, javnim elektro
omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa
je tudi dograditev in posodobitev komunalne
ureditve za novo stanovanjsko sosesko.

Nepremičnine pod točkama 2.f in 2.g)
(območje nekdanjega naselja Jelendol)
imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča
nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas,
v območju razpršene gradnje nekdanjega
naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja
stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov;
zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi
vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na
katerega pa po podatkih upravljavca, zaradi majhnega pritiska in pretoka, ni možen
direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi
TK omrežje v podzemni izvedbi.
Nepremičnina pod točko 2.h) se nahaja
v ožjem mestnem jedru Ribnice, je dvoriščni
objekt glavne stavbe na istem naslovu. Zemljišče je komunalno opremljeno z vodovodom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim
elektro omrežjem in telekomunikacijskim
omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta
je s Prešernove ulice preko javnega dobra in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o.
Ribnica, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d.,
preko slednje je v korist parc. št. 1772/6,
k.o. Ribnica ustanovljena trajna stvarna služnost dostopa z vsemi vrstami vozil vključno z gradbeno mehanizacijo. Zemljišče, na
katerem stoji objekt, ima status zazidanega
stavbnega zemljišča, objekt pa je zgrajen
v skladu z namembnostjo zemljišča. Zaradi
dotrajanosti objekta pretežni del le-tega ni
več v uporabi. Za eno od stanovanj v stavbi
je sklenjeno najemno razmerje, ki pa bo
prenehalo z dnem 22. 6. 2011, po odpovedi
najemne pogodbe.
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
Pogoj za nakup predmetov pod točko
2.a-2.e): Kupec se v pogodbi za nakup
gradbene parcele, za slednjo zaveže vložiti
zahtevo za odmero komunalnega prispevka
v roku 6 mesecev po končani izvedbi komunalnega opremljanja območja, na katerem
leži nepremičnina, ki jo kupuje.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za gradbeno parcelo 6
pod točko 2.a) 21.011,85 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 7
pod točko 2.b) 21.421,39 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 8
pod točko 2.c) 21.301,31 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 9
pod točko 2.d) 21.204,83 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 12
pod točko 2.e) 23.617,09 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.f) 135.912,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.f) 118.888,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.f) 41.947,20 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR.

Izklicna cene ne vključuje zakonsko določenega 20% davka na dodano vrednost
oziroma 2% davka na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic:
00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 5. julija 2011,
v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer za predmete:
– pod 2.a-2.e) ob 11. uri,
– pod 2.f in 2.g) ob 11.30,
– pod 2.h) ob 12. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana varščina bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled večstanovanjskega objekta na
naslovu Škrabčev trg 18, Ribnica, bo možen
po predhodnem dogovoru z Zalko Gorše,
tel. 01/837-20-28.
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje
na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem tel. 01/837-20-10.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
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po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica, www.ribnica.si
Občina Ribnica
Ob-3474/11
Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254
Podčetrtek, objavlja na podlagi 32. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) v povezavi z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 108/10) in Letnim načrtom pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2011,
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti Občine
Podčetrtek
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Podčetrtek,
Trška cesta 59, matična številka: 5883997,
ID številka za DDV: SI 83117989.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
Predmet prodaje je:
1. Stavbno zemljišče, ki se nahaja v naselju Pristava pri Mestinju med železnico in
regionalno cesto.
Naprodaj je stavbno zemljišče, parc.
št. 1552/2, k.o. 1210 – Pristava, v skupni izmeri 2884 m2, prodaja se delež 4/9 celote.
Izklicna cena:
– Izklicna cena stavbnega zemljišča je
30.000,00 €, ki ne vključuje 20% DDV.
Nepremičnina je bremen prosta, prodaja
se po sistemu videno – kupljeno.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško
knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
varščino.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodaj-
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ne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun
Občine Podčetrtek, št. 01292-0100003930,
odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo
celotne kupnine v prej postavljenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Položena varščina se všteje v kupnino.
Za stavbno zemljišče pod točko 1 bo
kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko
overitev in strošek vknjižbe
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 27. 6. 2011, v sejni
sobi Občine Podčetrtek (prvo nadstropje),
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, z začetkom ob 11. uri.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1
uro pred pričetkom dražbe izkazati z dokazili
iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Podčetrtek,
št. 01292-0100003930, odprt pri Upravi za
javna plačila RS z navedbo »plačilo varščine – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo varščine se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži varščino. varščino prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetni
nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Podčetrtek, tel. 03/81-82-785, kontaktna oseba
Magda Jurjec.
IX. Ustavitev postopka
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti. V tem
primeru je prodajalka dolžna vrniti varščino
brez obresti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Javna
dražba in dražbena pravila so objavljena
na spletni strani Občine Podčetrtek, www.
podcetrtek.si.
Občina Podčetrtek
Ob-3475/11
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na
podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11) in Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
Predmet prodaje so:
1. Zazidljivo stavbno zemljišče par.
št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor, ki v naravi predstavlja komunalno neopremljeno
gradbeno parcelo. Investitor si mora priključke urediti sam na lastne stroške in pridobiti potrebne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture.
Po zemljišču poteka fekalna kanalizacija in
vodovod na katera je možnost priključitev
objekta, ki bi bil grajen na tem zemljišču.
Služnostno pravico si bo Občina vpisala
v zemljiško knjigo. Do parcele je možen dostop z LC 406 060 (Dvor – Sotensko).
Predmetno zemljišče se nahaja v naselju
Šmarje pri Jelšah med železnico, Dvorskim
potokom in cesto v naselje Dvor. Na podlagi
določil Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) je zemljišče opredeljeno kot območje eno in dvostanovanjskih stavb ter storitvenih, proizvodnih
in trgovskih dejavnosti. Prostorsko se ureja
v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu
železnice, lokalne ceste LC 406 060 in Dvorskega potoka.
Naprodaj je sledeča komunalno neopremljena gradbena parcela, na parc. št. 91/7,
91/10 in 91/12, k.o. Dvor, v skupni izmeri
1.690 m2.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
2. Zazidljivo stavbno zemljišče – gradbena parcela št. 144/2, k.o. Zadrže, v izmeri
785 m2, ki v naravi predstavlja komunalno
opremljeno gradbeno parcelo v Finžgarjevi
ulici v Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja S1
v Šmarju pri Jelšah (Uradni list RS, št. 5/95
z dne 27. 1. 1995) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš. Komunalno
opremo predstavlja:
– dovozna cesta v grobi asfaltni prevleki,
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– elektro priključek,
– vodovodni priključek in
– možnost priključitve na javno kanalizacijo.
3. dvoinpolsobno stanovanje št. 9, v III.
etaži, v skupni izmeri 68,25 m2 (z balkonom in kletjo). Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva
ul. št. 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, ki stoji
na parc. št. 179/38 in 179/81, k.o. Šmarje
pri Jelšah z identifikacijsko številko stavbe
1200-905, podvložek št. 1018/9 z oznako
9.E. Stanovanje je zasedeno – oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
Izklicna cena:
– k 1. – za komunalno neopremljeno
zemljišče (nepremičnina pod 1.) znaša
35.490,00 €, ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost parcel brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja
na podlagi izdane odločbe. V izklicni ceni
niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in
pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
– k 2. – za komunalno opremljeno parcelo v Finžgarjevi ulici (nepremičnina pod
2.) znaša 22.765,00 €, ki ne vključuje 20%
DDV. V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne parcele brez komunalnega prispevka, ki
ga je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih
infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam;
– k 3. – za dvoinpolsobno stanovanje
št. 9 na naslovu Cankarjeva ul. 13, 3240
Šmarje pri Jelšah (nepremičnina pod točko
3.) znaša 57.000,00 €.
Vse nepremičnine so bremen proste,
prodajajo se po sistemu videno – kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača
na podračun Občine Šmarje pri Jelšah,
št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Za stavbni zemljišči pod točko 1. in 2.,
bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe.
– Za nepremičnino pod zap. št. 3, bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še davek na promet z nepremičninami, notarsko overitev in strošek vknjižbe.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 28. 6. 2011 v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nad-

stropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, in sicer:
– za dražbo nepremičnin pod točko 1.
(parc. št. 91/7, 91/10 in 91/12, k.o. Dvor)
z začetkom ob 10. uri in
– za dražbo nepremičnine pod točko 2.
(parc. št. 144/2, k.o. Zadrže) z začetkom
ob 10.30,
– za dražbo nepremičnine pod točko 3.
(dvoinpolsobno stanovanje št. 9, Cankarjeva ul. 13, Šmarje pri Jelšah) z začetkom
ob 11. uri.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1
uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Javna
dražba in dražbena pravila so objavljena
na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah,
www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št.

45 / 10. 6. 2011 /

Stran

1419

Št. 352-0006/2011/12
Ob-3483/11
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, sprejetega na 5. redni seji, dne 13. 4.
2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/34-98-260,
faks 07/34-98-269, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si.
II. Opis predmeta prodaje: dvosobno stanovanje (prazno), št. 11, v 3. nadstropju,
v skupni neto tlorisni površini 53,90 m2, in
pomožni prostor (klet), v neto tlorisni površini 2,70 m2, ki je vpisano kot etažna lastnina,
pod ID št. 1412-1253-32, k.o. Mokronog,
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Rožna
ulica 3, 8230 Mokronog, stoječi na parc.
št. 42/11, k.o. Mokronog.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 34.507,00 EUR.
V ceni ni vključen 2% davek od prometa
z nepremičninami, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 300 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, oziroma izstavitve računa na transakcijski račun
Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem
znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 28. 6. 2011, ob 10. uri,
in bo potekala v sejni sobi Občinske uprave
Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom
2, Mokronog.
VII. Višina varščine: interesenti morajo
do začetka javne dražbe vplačati varščino,
ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog – Trebelno,
št. SI5601399-0100019930, odprt pri UJP
Novo mesto, s pripisom Rožna 3, ter sklicem: 00 90568-03.
Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo
varščina vrnjena brezobrestno najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki pred začetkom dražbe:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine;
– predloži notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da
se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev (velja
za pravne osebe) oziroma veljavni osebni
dokument (za fizične osebe).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
kot overjeno kopijo.
IX. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
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– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo; če v tem času ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, organizator obdrži njegovo
varščino;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec.
X. Dodatne informacije o pogojih javne
dražbe: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledu predmeta javne
dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine Mokronog – Trebelno, pri Saši Mežnaršič, tel. 07/34-98-268.
XI. Ustavitev postopka: župan Občine
Mokronog - Trebelno lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-3486/11
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
nepremičnim premoženjem za leto 2011
objavlja
javno dražbo za prodajo
nepremičnega premoženja Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je:
a) Del zemljiške parcele na Prečni ulici
v Litiji, 1338/16, gozd, v izmeri 649 m², k.o.
Hotič, do 449/649. Na predmetni parceli se
nahaja cevovod javnega sistema oskrbe
z vodo Litija in hidrant ter cevovod javne
kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena
služnostna pravica za potek javnega sistema oskrbe z vodo Litija in hidrant ter za
javno kanalizacijo v korist občine.
b) Del zemljiške parcele na Prečni ulici
v Litiji, 1339/170 cesta, v izmeri 500 m², k.o.
Hotič do 1/2. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo
Litija in zasun, cevovod javne kanalizacije,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica za potek javnega sistema oskrbe
z vodo Litija in zasun, cevovod javne kanalizacije v korist občine.
c) Zemljiška parcela ob Savski poti v Litiji, 184/6 travnik, v izmeri 993 m², k.o. Litija,
do 1/1. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica za potek
javne kanalizacije v korist občine.
d) Zemljiške parcele na Tlaki, 1133 travnik, v izmeri 1.716 m2, 1134 pašnik, v izmeri
629 m2, 1135 njiva, v izmeri 914 m2, 1222
travnik, v izmeri 1140 m2, in 1221 stavbišče,
v izmeri 856 m2.
e) Zemljiške parcele na Tlaki 1136, pašnik, v izmeri 2210 m2 in njiva, v izmeri
7013 m2, 1220 njiva, v izmeri 3.784 m2,
in 1218 pašnik, v izmeri 1540 m2 in njiva, v izmeri 2123 m2. Na nepremičninah
s parc. št. 1136, 1220 in 1218 obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona
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o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da imajo
po postopku v skladu ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod a) je izklicna cena 36.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b) je izklicna cena 20.000,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c) je izklicna cena 82.500,00 EUR brez
vključenega 20% DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod d) je izklicna cena 66.544,00 EUR
brez vključenega 20% DDV-ja dražitelji
oziroma 2% davka na promet nepremičnin lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
20% DDV-ja za nepozidana stavbna zemljišča oziroma 2% davek za ostalo zemljišče
oziroma stavbišče, ki se prišteje k prodajni
ceni in ga plača kupec oziroma ga kupec
plača poleg kupnine.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod e) je izklicna cena 129.572,81EUR brez
vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka
na promet nepremičnin dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja za nepozidana stavbna zemljišča oziroma 2% davek za ostalo zemljišče, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ga
kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
za nepremičnine pod a), b), c) in d) poravna
kupec na transakcijski račun Občine Litija,
št. 01260-0100002491, v osmih dneh od
sklenitve prodajne pogodbe, za nepremičnine pod e) pa v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine
in stroškov povezanih s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 27. 6. 2011, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 27. 6. 2011, do
12. ure.
7. Višina varščine:
Interesenti so dolžni najkasneje do 27. 6.
2011, do 11 ure, vplačati varščino v višini

10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za
nepremičnino pod a), oziroma b) oziroma c)
oziroma d) oziroma e)«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnin s parc. št. 1136, 1220 in
1218, k.o. Okrog v času njene objave na
oglasni deski Upravne enote Litija zglasil
kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi najugodnejšemu dražitelju
v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe
o odobritvi pravnega posla.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija,
na tel. 01/89-63-458 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo
V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnin, parc. št. 1136, 1220 in 1218,
k.o. Okrog 30 dni objavljena na oglasi deski
Upravne enote Litija. Najugodnejši dražitelj
je po opravljeni javni dražbi zavezan podati
pisno izjavo o sprejemu ponudbe Občine
Litija, ki jo pošlje priporočeno s povratnico
na Občino Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
ter upravni enoti Litija, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V primeru,
da bo na Upravno enoto Litija pisno izjavo
o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu
ZKZ, bo slednji pri sklenitvi pravnega posla
z Občino Litijo imel prednost. V tem primeru
bo varščina najugodnejšega dražitelja, ki jo
bo Občina Litija zadržala do sklenitve pravnega posla, le-temu vrnjena.
Vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za
nepremičnino, ki je predmet javne dražbe,
vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se dražiteljem povrne izkazane stroške za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)- za
pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
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– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 27. 6. 2011, do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče
trikrat. Če nobeden od udeležencev javne
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena
izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV/ 2% davek na
promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
Št. 478-17/2009-008
Ob-3509/11
Občina
Hoče-Slivnica,
Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samou-

pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2011
(MUV, št. 4/2011, 6/2011) in Sprememb in
dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hoče–Slivnica za
leto 2011 (MUV, št. 6/2011) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Hoče-Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa župan
Jožef Merkuš (matična št. 1365568000,
davčna št. 24685844).
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 90/1 in 90/5, k.o. 696 Spodnje Hoče
Navedeni zemljišči se nahajata na območju industrijske cone v Spodnjih Hočah
in sta v skladu s prostorskimi akti po namenski rabi opredeljeni kot stavbni zemljišči
– ureditveni območji naselij. Skupna velikost
zemljišč znaša 4.047 m². Zemljišči sta prosti
stvarnih in finančnih bremen.
Izklicna vrednost: 323.760,00 €
2.2. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 620/12, k.o. 699 Hočko Pohorje
Zemljišče se nahaja v bližini Osnovne
Šole Dušana Flisa – podružnica Reka in je
v skladu s prostorskimi akti po namenski
rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče –
ureditveno območje naselij (gručasto strnjena naselja). Zemljišče je veliko 943 m² ter je
prosto stvarnih in finančnih bremen.
Izklicna vrednost: 47.150,00 €
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je
500,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Občina Hoče-Slivnica pravico zadržati
vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne
javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Občine Hoče-Slivnica (velika sejna soba),
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, dne 29. 6.
2011;
– ob 15.30 za nepremičnino parc.
št. 620/12, k.o. Hočko Pohorje in
– ob 17. uri za nepremičnini parc. št. 90/1
in 90/5, obe k.o. Spodnje Hoče.
Kandidati se morajo 30 min pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi IX. točko te objave. Če udeleženec
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
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ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more
sodelovati na javni dražbi.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 27. 6.
2011 plačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Občine Hoče-Slivnica,
št. 01360-0100009425, UJP Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št. ______«.
Navedba zaporedne številke, pod katero
je navedena nepremičnina, je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina
zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša
od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na dodano vrednost in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zve-
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zi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Občine HočeSlivnica.
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah ter dogovor o možnosti ogleda lahko interesenti dobijo na
tel. 02/616-53-12, Metka Meglič.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Občine Hoče-Slivnica,
www.hoce-slivnica.si, pod rubriko Obrazci
in razpisi, pododdelek Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-3503/11
“Na podlagi prvega odstavka 11. člena
in 488. v zvezi s prvim odstavkom 492. člena Zakona o gospodarskih družbah, družba
Sončni vrt d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska
Sobota, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnega deleža v nominalni vrednosti 28.125,00 EUR, pridobljenega v kaducitetnem postopku. Navedeni
poslovni delež se prodaja po izklicni ceni
7.144,95 EUR. Prva naslednja višja ponujena cena lahko znaša 7.500,00 EUR, cena
pa se lahko v nadaljevanju zvišuje vsakokrat za 500,00 EUR. Poslovni delež se prodaja ob upoštevanju veljavnih zavez glede
korporacijskih pravic in obveznosti v trenutku prodaje. Javna dražba se bo vršila ob
navzočnosti notarke Romane Gajšek, ki bo
o javni dražbi vodila zapisnik in sestavila
notarski zapis o prodaji poslovnega deleža,
dne 20. 6. 2011 s pričetkom ob 9. uri, v sejni
sobi Tehnološkega parka na naslovu: Plese 9A, 9000 Murska Sobota. Javne dražbe
se lahko udeležijo interesenti, ki najmanj
3 dni pred nameravano javno dražbo svojo udeležbo pisno sporočijo družbi in na
transakcijski račun družbe vplačajo znesek
varščine v višini 714,49 EUR. V primeru
nesklenitve pogodbe o prodaji poslovnega
deleža s konkretnim ineteresentom se znesek varščine konkretnemu interesentu vrne.
Dražbe se smejo udeleževati osebe, ki so
uveljavljene v proizvodnji ali trženju ali prodaji povrtnin in kmetijskih pridelkov. Družba ima pravico predmetno dražbo kadarkoli
preklicati brez obveznosti nadomestitve kakršnihkoli stroškov interesentom.”
Sončni vrt d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 23/11
Ob-3432/11
Nadzorni svet družbe Fortuna – Pil d.o.o.
Trbovlje, Trg revolucije 4a, 1420 Trbovlje, na
podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo in sklepa nadzornega sveta,
razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž),
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevanja morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje:
– da imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj na področju
vodenja,
– da imajo organizacijske sposobnosti,
– da obvladajo angleški ali nemški jezik,
– da izdelajo vizijo razvoja družbe za
5 let.
Direktor mora biti državljan Republike
Slovenije.
Ponudbi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom
določenih pogojev in sicer: overjeno fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, dokazilo
o delovnih izkušnjah na področju vodenja,
pisno vizijo razvoja družbe za obdobje 5 let
in potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena ali ji je bil izrečen varnostni ukrep
skladno določbi drugega odstavka 255. člena
v zvezi z določbo šestega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Kandidati morajo ponudbe poslati na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet –
razpis.« v 15 dneh po objavi.
Formalne nepopolne in nepravočasne
ponudbe ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Ponudba je pravočasna, če je bila posredovana po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 15 dne po objavi.
Fortuna Pil d.o.o.
Ob-3445/11
Na podlagi 10. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest, Kemijski inštitut objavlja javni razpis
za imenovanje
vršilca dolžnosti pomočnika direktorja za splošne zadeve.
Vršilca dolžnosti pomočnika direktorja
imenuje direktor Kemijskega inštituta. Imenovan bo za obdobje enega leta, z možnostjo nadaljnjega sodelovanja.
Pričetek zaposlitve je po dogovoru.
Posebne zahteve:
– pravna izobrazba s pravniškim državnim izpitom,
– nekajletne ustrezne strokovne in organizacijske izkušnje,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Informacije so kandidatom na voljo pri direktorju Kemijskega inštituta, po
tel. 01/47-60-210.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite do 17. 6. 2011 na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana,
z oznako »Pomočnik direktorja za splošne
zadeve_2011«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odločitve.
Kemijski inštitut Ljubljana

Št. 102/2011
Ob-3481/11
Na podlagi 20. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08), 15. člena
Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
(Uradni list RS, št. 30/09) in na podlagi sklepa 14. redne seje nadzornega sveta Sklada z dne 3. 6. 2011, nadzorni svet Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov objavlja javni natečaj za
delovno mesto
direktorja/direktorice sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
1. Okvirna vsebina dela:
Sklad je ustanovljen z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov in
ohranjanja delovnih mest invalidov in odloča
o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu s pooblastili, ki jih ima po
Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi tega zakona izdanimi podzakonskimi akti.
Direktor/direktorica zastopa in predstavlja
Sklad ter organizira in vodi delo in poslovanje Sklada. Direktor izdaja pravne akte
v posamičnih zadevah iz pristojnosti Sklada, razen aktov, ki so v izključni pristojnosti
nadzornega sveta (21. člen Zakona o javnih
skladih in 16. in 17. člen Akta o ustanovitvi
Sklada).
2. Pogoji za delovno mesto:
– najmanj univerzitetna izobrazba – najmanj druga bolonjska stopnja,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
od tega pet let na vodilnih delovnih mestih
podobne zahtevnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje.
3. Zahtevana dokazila:
– pisna izjava kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe z navedbo vrste, stopnje in datuma
pridobitve izobrazbe ter ustanove, v kateri je
izobrazba pridobljena ali dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe – kopija diplome,
– pisna izjava o delovnih izkušnjah, iz
katere bo razvidno obdobje in dolžina ter
vsebina delovnih izkušenj glede na pogoja
delovnih izkušenj, navedena v drugi alineji
2. točke natečaja z navedbo, kje so izkušnje
pridobljene ali dokazilo o delovnih izkušnjah
– potrdilo delodajalca,
– življenjepis,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil
pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje ali dokazilo – potrdilo, da ni bil
pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje,
– izjavo kandidata/kandidatke, da za
namen tega natečaja dovoljuje Javnemu
skladu Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, pridobitev podatkov iz
prve, druge in tretje alineje 2. točke tega
natečaja iz uradnih evidenc, sicer mora dokazilo o izpolnitvi navedenih pogojev dostaviti sam/sama.
4. Pisni vlogi je potrebno priložiti dokaze
o izpolnjevanju pogojev ter vizijo oziroma
program razvoja Sklada Republike Sloveni-

je za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
v naslednjih štirih letih.
Kandidat/kandidatka vloži prijavo v pisni
obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – Javni natečaj za direktorja« na naslov: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, in sicer
v roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja, pri čemer rok za objavo začne teči
z dnem zadnje objave.
5. Prepozne in formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
6. Direktorja/direktorico imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi
javnega natečaja na predlog nadzornega
sveta Sklada in je imenovan/imenovana za
dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
7. Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
8. Javni natečaj se objavi na spletnih
straneh in oglasni deski Zavoda za zaposlovanje, v Uradnem listu Republike Slovenije
in časopisu Delo.
9. Morebitne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko kandidati dobijo na
tel. 01/230-94-80 (kontaktna oseba: Aleksandra Kuhar).
Sklad Republike Slovenije za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Št. 161107-11-0271
Ob-3504/11
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09), 21.
in 50. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, s spremembami in dopolnitvami), 259. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št 99/2010 – UPB7)
ter 2. in 3. člena Poslovnika o delu posebne natečajne komisije, št. 0131-42/2008/7
z dne 8. 11. 2010, Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Agencije za zavarovalni
nadzor.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– da je strokovnjak na področju dela
agencije,
– da je priznan strokovnjak s področja
financ ali gospodarskega prava,
– da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti ter teoretična
in tehnična znanja, potrebna za vodenje poslovanja Agencije za zavarovalni nadzor,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni
jezik,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali zaradi
enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz
malomarnosti, hude telesne poškodbe, po-
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sebno hude telesne poškodbe, ogrožanja
varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti,
pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali
povzročitve splošne nevarnosti, in obsodba
še ni bila izbrisana,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– direktor Agencije za zavarovalni nadzor ne sme biti pogodbeno vezan, zaposlen
ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki
jim Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje,
in ne sme imeti funkcije v organih političnih
strank.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje poslovanja Agencije za zavarovalni nadzor in organiziranje njenega
dela,
– zastopanje in predstavljanje Agencije
za zavarovalni nadzor,
– skrb za zakonitost poslovanja Agencije
za zavarovalni nadzor.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
2. Izjavo, 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.
3. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali
zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj,
storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti
iz malomarnosti, hude telesne poškodbe,
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja
varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti,
pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali
povzročitve splošne nevarnosti, in obsodba
še ni bila izbrisana
4. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
5. Izjavo, da ni pogodbeno vezan, zaposlen in da nima lastniških deležev pravnih
oseb, ki jim Agencija za zavarovalni nadzor izdaja dovoljenje oziroma soglasje za
poslovanje, in da nima funkcije v organih
političnih strank.
6. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za javno upravo, posebni natečajni komisiji, pridobitev podatkov
o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz
2., 3. in 4. točke iz uradnih evidenc. V prime-
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ru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
7. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/2006 – UPB2 in 9/2010).
8. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa
v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira (Podrobneje gl. Standarde
strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/, str. 9).
III. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
IV. Posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno
usposobljenost kandidatov bo Posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010,
ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
Na podlagi 50. člena Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, s spremembami in dopolnitvami) javni natečaj za
direktorja Agencije za zavarovalni nadzor
izvede posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje uradniški svet.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na

svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Direktorja Agencije za zavarovalni nadzor po izvedenem javnem natečaju
imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike
Slovenije, za dobo šestih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj
za dobo šestih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal na sedežu
Agencije za zavarovalni nadzor, v Ljubljani,
Trg republike 3.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko
kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71, v zvezi
z delovnim področjem pa na Ireno Vodopivec Jean, tel. št. 01/369-68-80 ali Urško
Cvelbar, tel. 01/369-67-03.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Ob-3510/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Sonje Puppis razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Sonji Puppis iz Ljub
ljane (za določen čas – 1 leto).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-3533/11
Sprememba
Občina Gornja Radgona objavlja spremembo javnega zbiranja ponudb za oddajo
strehe v najem za potrebe postavitve fotovoltaične elektrarne, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/11, z dne 3. 6. 2011,
v katerem se vključijo naslednje spremembe:
– v IV. Poglavju – Pogoji najema se prvi
stavek 1. točke »Streha objekta, v izmeri 2.937,84 m2 se oddaja za čas šestnajst
(16) let od sklenitve najemne pogodbe.«
nadomesti s »Streha objekta, v izmeri
2.937,84 m2 se oddaja za čas dvajset (20)
let od sklenitve najemne pogodbe.
– v IV. Poglavju – Pogoji najema se
2. točka »Najemnik mora predložiti najmanj
tri reference za izgrajene oziroma v lasti FE
v velikosti nad 50kWp.« nadomesti z »Najemnik mora predložiti najmanj tri reference
za izgrajene oziroma v lasti FE v velikosti
nad 30kWp.
Ostalo besedilo javnega zbiranja ponudb
ostane nespremenjeno.
Občina Gornja Radgona
Št. 478-13/2011
Ob-3424/11
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem zemljišča ob Letališki
cesti v Ljubljani
1. Predmet najema
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec oddaja v najem zemljišča v skupni izmeri 16.972 m2 ob Letališki cesti v Ljubljani, za namen parkiranja
osebnih ali tovornih vozil, na podlagi javnega zbiranja ponudb.
– nepremičnine, parc. št. 127/44, v izmeri 9.947 m2, parc. št. 127/214, v izmeri 1.609 m2, parc. št. 127/234, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 127/235, v izmeri
95 m2, parc. št. 127/236, v izmeri 166 m2,
parc. št. 127/239, v izmeri 497 m2, parc.
št. 127/240, v izmeri 84 m2, parc. št. 127/241
v izmeri 1.084 m2 in parc. št. 127/242, v izmeri 145 m2, vse k.o. Moste.
– idealni solastni delež do 1724/3302
na nepremičnini, parc. št. 127/237, k.o. Moste, zk. vl. št. 1918, v izmeri 3302 m2, ki je
v lasti RS,
– idealni solastni delež do 363/731 na
nepremičnini, parc. št. 127/238, k.o. Moste,
zk. vl. št. 1919, v izmeri 731 m2, ki je v solastnini RS.
Na podlagi potrdila o namenski rabi
zemljišča
Mestne
občine
Ljubljana
št. 3506-3843/10 DM (371798) z dne 13. 9.
2010, so nepremičnine opredeljene kot
stavbna zemljišča.
V naravi so nepremičnine locirane ob
Letališki cesti v Ljubljani, v Mostah, med
poslovnim objektom Spar in objektom DZS.
Nepremičnine-zemljišča so med seboj sosednja in združena, ter predstavljajo tri dele, ki

ležijo znotraj območja, ki je po prostorskem
načrtu namenjeno tehnološkim parkom,
proizvodnim dejavnostim z industrijskimi
stavbami in s skladišči, ter s spremljajočim
stavbam za storitvene dejavnosti. Zemljišča
so v naravi ločena v tri dele, z vmesnima
nepremičninama parc. št. 127/237 in parc.
št. 127/238, k.o. Moste.
2. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku;
– izjavo, da si je ponudnik ogledal zemljišča, ki se oddajajo v najem;
– ponujeno višino mesečne najemnine
v EUR/m2;
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene mesečne najemnine.
Ponudnik mora vplačati varščino
v višini 10% ponujene mesečne najemnine na transakcijski račun upravljavca – Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, št. 01100-6300109972, sklic
18-20117-7103018-7986-2010. Varščina se
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok
vezanosti ponudnika na ponudbo velja do
sklenitve najemne pogodbe.
3. Pogoji najema
Zemljišča se oddajo v najem za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati zemljišč
v podnajem. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v zemljišča. Najemnik mora na svoje stroške urediti zemljišče
za potrebe parkiranja in pridobiti vsa predpisana dovoljenja za parkiranje vozil.
Zemljišča se oddajajo v kompletu, torej
celotni kompleks zemljišč.
4. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora prispeti do vključno 11. 7.
2011, do 10. ure, v zaprti kuverti, na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, z obveznim
pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za najem – Letališka«. Ponudbe bodo po preteku
razpisnega roka komisijsko odprte. Komisija prepoznih in nepopolnih ponudb ne bo
obravnavala in bodo iz nadaljnjega postopka izločene.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo
dne 13. 7. 2011, ob 10. uri, na Ministrstvu
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub
ljana.
Pravočasne in popolne ponudbe bo pregledala komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši ponudnik
je tisti ponudnik, ki ob izpolnjevanju vseh
pogojev javnega zbiranja ponudb (točka 2)
ponudi najvišjo najemnino. Izhodiščna mesečna najemnina za predmetna zemljišča
na podlagi ocenitve vrednosti znaša 8 €/m2
oziroma 135.776 €/celoto. V primeru, da bo
več ponudnikov ponudilo isti znesek najemnine, bodo le-ti povabljeni na dodatna
pogajanja.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je
odstopil od ponudbe. V tem primeru bo Ministrstvo za pravosodje k podpisu najemne
pogodbe pozvalo drugega najugodnejšega
ponudnika.
Ministrstvo za pravosodje si pridružuje
pravico, da postopek ustavi do sklenitve najemne pogodbe oziroma se odloči, da ne
izbere nobenega ponudnika.
6. Informacije: dodatne informacije glede predmeta oddaje v najem ter osnutek
najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudnik pridobi na tel. 01/369-55-04 ali preko
e-naslova: mateja.gasperlin@gov.si. Kontaktna oseba je Mateja Gašperlin. Oglede
ponudniki opravijo individualno.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 360-4/2011
Ob-3443/11
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
Občina Metlika objavlja
namero o ustanovitvi služnosti in javno
zbiranje ponudb
za postavitev, uporabo in vzdrževanje
sončne elektrarne na strehi Osnovne
šole Metlika in športne dvorane
1. Naročnik: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, tel. 07/36-37-400, e-naslov: obcina.metlika@siol.net.
2. Predmet služnosti: postavitev, uporaba in vzdrževanje sončne elektrarne na
strehi kompleksa Osnovne šole Metlika in
športne dvorane v Metliki. Ocenjene strešne
površine: osnovna šola 1.050 m2 in športna
dvorana 1.542 m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba. Z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena služnostna pogodba najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Služnost se ustanavlja za dobo 20 let
od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Ponudnik v svoji ponudbi ponudi
nadomestilo za obdobje enega leta brez
vključenega DDV, za celotno streho osnovne šole in športne dvorane. V nadomestilo
niso vključeni stroški izgradnje, tekočega
vzdrževanja in stroški obratovanja sončne
elektrarne, ti so izključno stvar in breme
služnostnega upravičenca.
5. Ponudnik nosi vse stroške, povezane
s sklenitvijo služnostne pogodbe in vpisom
v zemljiško knjigo.
6. Izbrani ponudnik mora izvesti gradnjo
sončne elektrarne v času letnih šolskih počitnic in z deli zaključiti najkasneje do 22. 8.
2011.
7. Služnostni upravičenec:
– prevzema odgovornost za prekinjeno
vodotesnost strešnih površin in odpravo
vseh posledic škode, če pride do zamakanja
strehe ali drugih poškodb strehe, kot posledica namestitve sončne elektrarne;
– ne sme izvajati nobenih posegov na
strešnih površinah brez pisnega soglasja
Občine Metlika;
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– je dolžan skleniti ustrezna zavarovanja
za škodne dogodke na sončni elektrarni in
na strehi v zvezi s sončno elektrarno.
8. Merilo za izbor: služnost se bo podelila
tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno.
9. Način in rok plačila: naročnik bo račune za služnost izstavljal služnostnemu
upravičencu enkrat letno, in sicer do 31. 1.
za tekoče leto. V primeru zamude plačila naročnik obračunava zakonite zamudne
obresti.
10. Ogled strešne površine je možen
po predhodnem dogovoru z naročnikom.
11. Informacija o možnosti priključitve
fotovoltaične elektrarne na distribucijsko
omrežje in informacija o predlogu lokacije
nove transformatorske postaje bosta v času
javnega zbiranja ponudb dosegljiva na spletni strani, http://www.metlika.si.
12. Pogoji za udeležbo v postopku
zbiranja ponudb: reference, iz katerih bo
razvidno, da je ponudnik že izvedel vsaj
dve sončni elektrarni, moči minimalno 100
kWp.
13. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je treba predložiti do
20. 6. 2011, do 10. ure, na naslovu, Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Ponudbe se označi: »Ne odpiraj – ponudba za
postavitev sončne elektrarne«.
b) Ponudba mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, firmo, naslov oziroma sedež podjetje, EMŠO
ali matično številko, davčno številko);
– podatke o načrtovani sončni elektrarni
(moč elektrarne, proizvedena energija letno);
– referenčna potrdila za izvedbo vsaj
dveh sončnih elektrarn;
– potrdilo vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa (potrdilo banke ne sme biti
starejše več kot 14 dni od dneva odpiranja
ponudb);
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
ponudbe;
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba;
– izjavo o času veljavnosti ponudbe.
14. Ponudba mora veljati še najmanj
60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
15. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena. Občina lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
16. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
17. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
služnostne pogodbe.
18. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba
št. 2, (kontaktna oseba: Mirjana Adlešič,
tel. 07/36-37-426, elektronska pošta – mirjana.adlesic@metlika.si.)
19. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 6. 2011, ob
10.30, na Občini Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika.
Občina Metlika
Ob-3457/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokal-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Sklepa občinskega sveta o spremembi letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Kuzma za leto 2011
z dne 1. junija 2011, objavlja Občina Kuzma
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kuzma, MŠ: 5883121,
DŠ: 64584302, Kuzma 60c, 9263 Kuzma,
tel. 02/555-80-16, faks 02/555-80-18.
2. Opis predmeta prodaje: nepremičnine
parc. št. 267 stanovanjska stavba, v izmeri
111 m2, parc. št. 267 stavba, v izmeri 34 m2,
parc. št. 267 dvorišče, v izmeri 664 m2, parc.
št. 231 njiva, v izmeri 1158 m2, parc. št. 232
travnik, v izmeri 494 m2, parc. št. 264 njiva,
v izmeri 953 m2, parc. št. 268 njiva, v izmeri
1512 m2, parc. št. 269 sadovnjak, v izmeri
2397 m2, parc. št. 270 njiva, v izmeri 905 m2,
parc. št. 271 travnik, v izmeri 524 m2, parc.
št. 272 njiva, v izmeri 2978 m2, parc. št. 273
travnik, v izmeri 444 m2, parc. št. 275 travnik, v izmeri 489 m2, parc. št. 1261 gozd,
v izmeri 1081 m2, parc. št. 1284 travnik, v izmeri 636 m2, parc. št. 1285 gozd, v izmeri
3881 m2, vse v k.o. Dolič.
3. Izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 20.090,70 EUR. Vse navedene nepremičnine se prodajajo kot celota.
4. Davek na promet nepremičnin, ki bo
odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe,
plača kupec.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg ponudbe za odkup zgoraj navedenih nepremičnin, tudi na pravni enoti Murska Sobota, vloži vlogo za sprejem ponudbe
za prodajo zgoraj navedenih zemljišč.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca.
7. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
8. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne
in predložijo program prenove objektov, kjer
mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter
namembnost kupljenega objekta,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega doku-

menta za fizične osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov, opravi komisija za
odpiranje ponudb, katero imenuje župan.
Komisija po zaključku postopka predlaga
županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor
komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati
najugodnejšega ponudnika ali, da na zbiranje ponudb ne prispe nobena ponudba,
si pridružuje pravico, da županu predlaga
ponovno objavo javnega zbiranja ponudb za
prodajo navedenih nepremičnin.
c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
d) Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8. dni na transakcijski račun
Občine Kuzma, št. 01256-0100011902.
f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
11. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
12. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela na naslov Občine Kuzma,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje do
ponedeljka, 27. junija 2011. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja
ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti na navedeno »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«. Prepozne, nepopolne in
nepravilno označene ponudbe se ne bodo
upoštevale pri izbiri.
13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Občine Kuzma,
Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel. 02/555-80-16 oziroma 041/327-38.
Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 352-80-0006/2006-221
Ob-3473/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009 Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina,
del poslovne stavbe na naslovu Gledališka
ulica 6 in 4, Ravne na Koroškem z ident.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 882-102-3 in 882-102-4 z neto tlorisno
površino 880,29 m2, ki stoji na zemljišču
parc. št. 126/5, k.o. Ravne, s pripadajočim
zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271 m2
in parc. št. 126/4, v izmeri 866 m2, k.o.
Ravne. Celoten objekt je vpisan v kataster
stavb, sestavlja ga pet etažnih delov, vendar
se prodaja brez treh etažnih delov. Iz prodaje so izločeni naslednji deli; stanovanje
z ident. št. 882-102-1 in toplotna podpostaja
z ident. št. 882-102-5, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi ter stanovanje
z ident. št. 882-102-2, ki se nahaja v pritličju
glavne zgradbe.
3. Na lokaciji je možna stanovanjska in
mirna poslovna dejavnost.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun,
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup poslovne stavbe – javno zbiranje ponudb«.
6. 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 kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako
»Ponudba za nakup poslovne stavbe – ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.
– z izbranim najugodnejšim ponudnikom
se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali
pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec
zadrži varščino.
7. Izhodiščna cena za nepremičnino
244.803,81 €.
8. Kupnino je potrebno plačati v roku
30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na
transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987.
9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja
ponudb.
11. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki
pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
12. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo), stroške parcelacije in
stroške cenitve;

– stroški komunalnega prispevka niso
vključeni v ceno zemljišča;
– kupci morajo v roku 30 dni od podpisa pogodbe ob plačilu kupnine plačati še
akontacijo komunalnega prispevka v višini 5.000,00 €, pred izdajo gradbenega dovoljenja, pa bo izdana dokončna odločba
o komunalnem prispevku, s katero se bo
komunalni prispevek poračunal;
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajaj z najugodnejšimi ponudniki;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
13. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na
tel. 02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: irena.dosen@ravne.si
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
29. 6. 2011 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 352-0006/2011/13
Ob-3482/11
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa
Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, sprejetega na 5. redni seji dne 13. 4.
2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog,
tel. 07/34-98-260, faks 07/34-98-269, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je dvosobno stanovanje, št. 2, v skupni
neto tlorisni površini 53,90 m2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Rožna ul. 1, Mokronog, in pomožni
prostor (klet), v neto tlorisni površini 3,60 m2.
Stanovanje je vpisano kot etažna lastnina
pod ID št. 1412-1252-24, k.o. Mokronog.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki
ima z Občino Mokronog - Trebelno sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Izhodiščna cena: 38.721,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
IV. Pogoji prodaje:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo;
kot najugodnejša ponudba se šteje najvišja
ponujena cena;
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– izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru; če v tem času ne sklene pogodbe ali
ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino;
– plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec.
V. Pogoji za udeležbo:
– ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog – Trebelno, št.
SI5601399-0100019930, odprt pri UJP Novo
mesto, s sklicem na številko 00 90568-01.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih
dneh od izbire najugodnejšega ponudnika;
– ponudba za nakup mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično št., davčno številko, št.
TRR, naziv banke za vračilo varščine);
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene;
c) fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
d) priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki);
e) izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
f) potrdilo o vplačani varščini;
g) pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
h) izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dneva sklenitve prodajne pogodbe.
VI. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo pisno ponudbo z vsemi prilogami
poslati po pošti ali dostaviti osebno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Mokronog
- Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«. Rok za predložitev ponudb
je do 27. 6. 2011, do 12. ure.
VII. Postopek izbire:
– javno odpiranje ponudb bo potekalo
dne 28. 6. 2011, ob 11. uri, na sedežu Občine Mokronog - Trebelno, v sejni sobi;
– postopek javnega odpiranja ponudb
vodi komisija, imenovana s strani župana
Občine Mokronog - Trebelno;
– v primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, komisija
s ponudniki opravi dodatna pogajanja;
– ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe,
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo;
kolikor ponudba ne bo dopolnjena z dnem,
določenim za dopolnitev, jo komisija ne bo
upoštevala in jo bo kot nepopolno izločila;
– o dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb;
– župan Občine Mokronog - Trebelno
lahko začeti postopek ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb
in ogledu predmeta prodaje lahko interesenti
dobijo na sedežu Občine Mokronog – Trebelno, pri Saši Mežnaršič, tel. 07/34-98-268.
Občina Mokronog - Trebelno
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Ob-3485/11
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10),
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Tržič
za leto 2011 in Sklepa Občinskega sveta,
sprejetega na 7. redni seji dne 1. 6. 2011
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
A) nepremičnina parc. št. 702/53, k.o.
Leše, pašnik, 2. r., v izmeri 863,00 m²,
B) nepremičnina parc. št. 702/54, k.o.
Leše, pašnik, 2. r., v izmeri 909,00 m²,
C) nepremičnina parc. št. 702/55, k.o.
Leše, pašnik, 2. r., v izmeri 715,00 m²,
D) nepremičnina parc. št. 702/56, k.o.
Leše, pašnik, 2. r., v izmeri 901,00 m²,
E) nepremičnina parc. št. 702/57, k.o.
Leše, pašnik, 2. r., v izmeri 681,00 m²,
F) nepremičnina parc. št. 702/58, k.o.
Leše, pašnik, 2. r., v izmeri 155,00 m²,
G) nepremičnina parc. št. 702/59, k.o.
Leše, pašnik, 2. r., v izmeri 465,00 m².
Vse nepremičnine, se nahajajo v naselju Paloviče, v Občini Tržič, in so nezazidana stavbna zemljišča ter po namenski
rabi opredeljena kot območje za stanovanja
in kmetijstvo – oznaka 19 SK1, ureditvena
enota vas – oznaka v.
Nepremičnini pod točko F in G se ne
prodajata kot celota, pač pa v deležih, in sicer po 1/5 k vsaki od nepremičnin od točke
A do točke E.
Nepremičnina pod točko F je namenjena
za izgradnjo komunalne opreme za čiščenje komunalne odpadne vode (za potrebe
nepremičnin od A do E), zato mora vsak
ponudnik k ponudbi za nakup katerekoli od
nepremičnin od točke A do E, obvezno dati
tudi ponudbo za nakup solastniškega deleža
1/5 nepremičnine pod točko F.
Nepremičnina pod točko G predstavlja
dostopno cesto (za potrebe nepremičnin od
A do E), zato mora vsak ponudnik k ponudbi za nakup katerekoli od nepremičnin od
točke A do E, obvezno dati tudi ponudbo za
nakup solastniškega deleža 1/5 nepremičnine pod točko G.
Izhodiščna cena za:
– nepremičnino pod točko A je
39.698,00 EUR,
– nepremičnino pod točko B je
41.814,00 EUR,
– nepremičnino pod točko C je
32.890,00 EUR,
– nepremičnino pod točko D je
41.446,00 EUR,
– nepremičnino pod točko E je
31.326,00 EUR,
– delež 1/5 nepremičnine pod točko F je
713,00 EUR,
– delež 1/5 nepremičnine pod točko G je
1.395,00 EUR.
V primeru, da ponudnik da ponudbo za
nakup vseh nepremičnin od točke A do E,
mora dati tudi ponudbo za nakup nepremičnin po točkama F in G v celoti (v nadaljevanju – skupna ponudba), pri čemer je
izhodiščna cena:
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– za
nepremičnino
pod
točko
F 3.565,00 EUR,
– za nepremičnino pod točko G pa
6.975,00 EUR.
Izhodiščna cena za skupno ponudbo
za vse nepremičnine od toče A do G je
197.714,00 EUR.
Vse cene so navedene brez davščin, ki
jih plača kupec. Ker gre za promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči se na podlagi
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11, 18/11) obračuna 20%
davek na dodano vrednost in ne 2% davek
na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
I. Prodajna pogodba bo, pod pogojem da
ne bo ponudnika s skupno ponudbo (II. točka), sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo
za posamezno nepremičnino od točke A do
E ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno
oziroma , v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni,
pri čemer mora ponudnik k ponudbi za nakup posamezne nepremičnine od točke A do
E dati tudi ponudbo za nakup 1/5-skega
deleža nepremičnin pod točko F in G, in sicer najmanj po izhodiščni ceni. Če bo med
prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov za isto nepremičnino lahko Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič
(Komisija):
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe,
– 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 določili
najugodnejši ponudniki.
II. V primeru, da bo en ponudnik dal
skupno ponudbo za nakup vseh nepremičnin od točke A do točke G (skupna ponudba), najmanj po izhodiščni ceni za skupno
ponudbo, bo prodajna pogodba sklenjena
s tem ponudnikom, ne glede na ostale ponudbe za nakup posamezne nepremičnine
od točke A do E.
Če bo med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov za nakup vseh nepremičnin skupaj lahko Komisija:
– pozove vse najugodnejše skupne ponudnike k oddaji nove skupne ponudbe,
– opravi z najugodnejšimi skupnimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi skupnimi
ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih skupnih ponudbah določili najugodnejši skupni
ponudniki.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino
poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se
uspešnemu kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem

listu Republike Slovenije in na spletni strani
Občine Tržič, www.trzic.si, tako da javno zbiranje ponudb velja do 5. 7. 2011, do 10. ure.
Pisne ponudbe morajo prispeti do 5. 7. 2011,
do 10. ure, po pošti oziroma morajo biti do
tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18,
4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri
je potrebno navesti: »Ponudba za nakup
nepremičnine (navedba parcelne številke)
– Ne odpiraj«, oziroma v primeru skupne
ponudbe »Skupna ponudba za nakup nepremičnin v Palovičah – Ne odpiraj«.
8. Ponudniki so dolžni do 5. 7. 2011 do
10. ure, za posamezno nepremičnino od
točke A do E plačati varščino v višini 10%
od ponujene cene za posamezno nepremičnino. V primeru skupne ponudbe so skupni
ponudniki dolžni do 5. 7. 2011 do 10. ure za
vse nepremičnine plačati varščino v višini
10% od skupne ponujene cene za vse nepremičnine. Plačilo varščine pred začetkom
odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje
ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina
za nakup nepremičnine (navedba parcelne številke)« oziroma v primeru skupne
ponudbe »Varščina za nakup nepremičnin
v Palovičah«.
9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali
sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, dne 5. 7. 2011 ob
10. uri.
10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
11. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremičnine pri Mateju Nagliču, tel. 04/5971-531.
13. Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
14. Na javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah
članicah EU.
15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb,
v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec,
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– v primeru ponudbe za nakup posamezne nepremičnine:
– ponujeno ceno za posamezno nepremičnino (nepremičnine od točke A do E) ter
poleg še ponujeno ceno za delež 1/5 nepremičnine pod točko F ter ponujeno ceno za
delež 1/5 nepremičnine pod točko G,
– v primeru skupne ponudbe:
– skupno ponujeno ceno za vse nepremičnine od točke A do G,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
16. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede
na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal
ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
18. Izročitev nepremičnin v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži
njegovo varščino. Občina Tržič ima pravico
zadržati varščino tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi.
20. Vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo uredila Občina Tržič.
21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
22. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
23. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-3505/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10) Letnega program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2011 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja, Občina Pivka
z dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in klet, št. 10, v izmeri
46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
parc. št. 559/5, k.o. Košana,

2.2. Stanovanje in shramba, št. 1, v izmeri 56,32 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje,
2.3 Stanovanje in shramba, št. 9, v izmeri 50,17 m2, Kolodvorska cesta 14, 6257
Pivka, parc. št. 4219/3, k.o.,Petelinje,
2.4 Stanovanjska stavba z zemljiščem,
v izmeri 750 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.5. Stanovanje in klet št. 24, v izmeri
30,02 m2 Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
vpisano v vložku1318/25, k.o. Petelinje,
2.6. Stanovanje in shramba, št. 4, v izmeri 30,11 m2, Postojnska cesta 18, 6257
Pivka, vpisane v vložku št. 1334/4, k.o. Petelinje,
2.7 Stanovanje in shramba, št. 15, v izmeri 49,39 m2, Dolnja Košana 7, Košana,
vpisan v vložku št. 1156/13, k.o. Košana,
2.8. Stanovanje in shramba, št. 19, v izmeri 74,09 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje.
3. Stanovanji pod številko 2.5. in 2.6. sta
zasedeni z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas. Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03 in spremembe) ima najemnik za
izlicitirano ceno predkupno pravico. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice,
se mu položaj iz najemnega razmerja ne
sme poslabšati.
Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij.
Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic,
kot jih je imel lastnik.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške overitve pogodbe
plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača
kupec.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
5. Izklicne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje:
5.1. Stanovanje in klet št. 10,
v izmeri 46,27 m2 Dolnja Košana 9, znaša
49.615,90 EUR,
5.2. Stanovanje in shramba št. 1,
v izmeri 56,32 m2 Vilharjeva ulica 21, znaša
64.211,84 EUR,
5.3 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri 50,17 m2 Kolodvorska cesta 14, znaša
61.150,96 EUR,
5.4. Stanovanjska stavba z zemljiščem,
v izmeri 750 m2 Pod Kerinom 1, znaša
315.333,41 EUR,
5.5. Stanovanje in klet št. 24,
v izmeri 30,02 m2 Vilharjeva ulica 21, znaša
28.500 EUR,
5.6. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 30,11 m2, Postojnska cesta 18, znaša
30.800 EUR,
5.7. Stanovanje in shramba št. 15,
v izmeri 49,39 m2, Dolnja Košana 7, znaša
37.500 EUR,
5.8. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 74,09 m2, Vilharjeva ulica 11, znaša
86.170,37 EUR.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške notarske overitve te pogodbe, vse
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ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije z navedbo:
»plačilo varščine Dolnja Košana 9«,
»plačilo varščine Vilharjeva 21«,
»plačilo varščine Kolodvorska 14«,
»plačilo varščine Pod Kerinom 1«,
»plačilo varščine Vilharjeva ulica 21«,
»plačilo varščine Postojnska cesta 18«,
»plačilo varščine Dolnja Košana 7« in
»plačilo varščine Vilharjeva 11«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži v plačano
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo
veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično
številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do
torka 28. 6. 2011, do 11. ure, na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb
– Dolnja Košana 9, Vilharjeva ulica 21, Kolodvorska 14,Pod Kerinom 1, Vilharjeva
ulica 21, Postojnska cesta 18, Dolnja Košana 7 in Vilharjeva ulica 11– Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek dne 28. 6. 2011, ob
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13. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje
ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana
Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika. Edino merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je višina
ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik
je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno.
V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko
z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije: vse
dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100
(kontaktna oseba: Martina Kobal). Ogled je
možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
tudi na internetnem naslovu: http://www.
pivka.si.
Občina Pivka
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3431/11
LIPA, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi Zakona o političnih
strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino

5.

Drugi prihodki

74.014
551
3.641

104

CELOTNI PRIHODKI

78.310

II.

ODHODKI

1.

Stroški materiala

2.

Stroški storitev

32.368

3.

Stroški dela

39.436

4.

Amortizacija

2.537

CELOTNI ODHODKI

74.341

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

3.969

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2010
Zap.
št.

Postavka

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

Znesek v EUR

12.678
12.678

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

2.795

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

9.883

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

12.678
Stranka LIPA
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Ob-3449/11
Politična stranka Koper je naš, objavlja
po Zakonu o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31.12.2010

Zap. št.

Postavka

v EUR

I.

SREDSTVA

1

Opredmetena osnovna sredstva

0

2

Dolgoročne finančne naložbe

0

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

4

Denarna sredstva na računih

5

Druga sredstva

38.651
0

SKUPAJ SREDSTVA

38.651

II

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1

Ustanovitveni vložek

0

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

3

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4

Presežek odhodkov nad prihodki

45.302

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

74.700

5

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

9.253

0
38.651

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1.1. do 31.12.2010
Zap. št.

Postavka

I.

PRIHODKI

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

v EUR

81.225
0

ki presegajo v zakunu določeno višino
5

Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI

289
81.514

II

ODHODKI

1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in odhodki

126.816

CELOTNI ODHODKI

126.816

0

III

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

IV

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

V

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

45.302
Koper je naš
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Ob-3450/11
Politična stranka Slovenija je naša, objavlja na podlagi Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1.1. do 31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

v EUR

I.

PRIHODKI

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

0

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov ki presegajo
v zakonu določeno višino

0

5

Drugi prihodki

64.071

CELOTNI PRIHODKI

65.348

0
1.277

II

ODHODKI

1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in odhodki

6.655

CELOTNI ODHODKI

6.655

III

0

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

0

IV

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

58.693

V

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2010
Zap. št.

Postavka

v EUR

I.

SREDSTVA

1

Opredmetena osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

0

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

4

Kratkoročne poslovne terjatve

0

5

Denarna sredstva na računih

0

6

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

753

0
753

II

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1

Ustanovitveni vložek

0

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

3

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4

Presežek odhodkov nad prihodki

311.285

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

242.482

5

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

69.556

0
753
Slovenija je naša
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Ob-3451/11
Politična stranka Piran je naš, objavlja na
podlagi Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1.1. do 31. 12. 2010

Zap.št.

Postavka

v EUR

I.

PRIHODKI

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo
v zakonu določeno višino

5

Drugi prihodki

0
11.707
6.896
0
12

CELOTNI PRIHODKI

18.615

II

ODHODKI

1

Stroški volitev

11.850

2

Drugi stroški in odhodki

12.764

CELOTNI ODHODKI

24.614

III

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

0

IV

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

V

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

5.999

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31.12.201
Zap.št.

Postavka

v EUR

I.

SREDSTVA

1

Opredmetena osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

0

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

188

4

Denarna sredstva na računih

5

Druga sredstva

II

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1

Ustanovitveni vložek

0

2

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

0

3

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

SKUPAJ SREDSTVA

7.005
0
7.193

1.241

4

Presežek odhodkov nad prihodki

10.820

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

16.772

5

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

7.193
Piran je naš
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2011
Ob-2956/11
1. Spremeni se ime sindikata: Sindikat
zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Sindikat Zavoda Hrastovec - Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, tako, da odslej glasi:
Sindikat zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Sindikat socialno varstvenega
zavoda Hrastovec.
2. Sprememba imena sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Lenart, pod zaporedno št. 22, dne
3. 5. 2011.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0141
Ob-3500/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10
ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so
pravni nasledniki po verjetno umrlima Bolčič Martinu, Prešnica 68, 6240 Kozina in
Bolčič Ivanu, neznanega naslova solastnikoma parcele št. 16/1, k.o. 2558-Prešnica,
da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije
in na enotnem državnem portalu e-uprave,
vstopijo v postopek ureditve dela meje –
mejno obravnavo med parcelo št. 16/2 in
parcelo št. 16/1 v k.o. 2558-Prešnica, ki jo
vodi geodetsko podjetje oziroma samostojni
podjetnik Merkantil d.o.o., Knežak 3, 6253
Knežak.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
Geodetska pisarna Sežana
dne 20. 5. 2011
Št. 2512-11-0141
Ob-3501/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS,
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10
ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so
pravni nasledniki po verjetno umrli Pečar
Ani, Petrinje 20, 6240 Kozina lastnici parcele št. 1725 in *59/2, k.o. 2557-OCIZLA, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
enotnem državnem portalu e-uprave, vstopijo v postopek ureditve dela meje – mejno
obravnavo med parcelama *118, 2398/4 in
parcelami št. 1725, *59/2 vse v k.o. 2557Ocizla, ki jo vodi geodetsko podjetje Merkantil d.o.o., Knežak 3, 6253 Knežak.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
Geodetska pisarna Sežana
dne 20. 5. 2011
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Objave gospodarskih družb
Ob-3442/11
»Poslovodstvo družbe BIMEX veletrgovina in zastopstva d.o.o., Celje, s sedežem v Trnovljah pri Celju, na poslovnem
naslovu Gaji 32, 3000 Celje, matična
št. 5311357000, skladno s prvim odstavkom
586. člena ZGD-1, objavlja obvestilo, da je
bil dne 31. 5. 2011, sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju, predložen Delitveni
načrt prenosne družbe BIMEX, d.o.o., Celje, za oddelitev dela premoženja in prenos
na novo družbo. Družbenikom družbe je na
sedežu družbe BIMEX, d.o.o., Celje omogočen vpogled v predpisano dokumentacijo
in na zahtevo upravičenca tudi pridobitev
prepisa listin.«
Poslovodstvo družbe BIMEX
veletrgovina in zastopstva d.o.o., Celje
Ob-3495/11
Uprava družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Šmarca, Trg padlih
borcev 3, Kamnik, v skladu s 532. členom
ZGD-1 objavlja, da ima družba MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o.,
Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik,
od 12. 4. 2011 dalje večinski delež glasovalnih pravic v družbi Menina d.d., ki znaša
51,8%.
Menina d.d., Kamnik
Uprava
Ob-3384/11
Na podlagi 11. člena Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj družbe Beti Trend trgovina in storitve d.o.o.
– v likvidaciji, Tovarniška cesta 2, 8330
Metlika, pri kateri je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Novem mestu, Srg
2011/19969, z dne 30. 5. 2011, vpisan začetek postopka redne likvidacije, objavlja
poziv upnikom družbe, da v roku 60 dni od
dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do družbe.
Prijavo terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja, Branka Matkoviča, na sedež družbe Beti Trend trgovina
in storitve d.o.o. – v likvidaciji, Tovarniška
cesta 2, 8330 Metlika, v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino
terjatev.
Beti Trend d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Branko Matkovič
Ob-3411/11
Upravni odbor družbe Capita, Investicije,
d.d., v likvidaciji, Dunajska cesta 5, Ljub
ljana, na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, Statuta družbe in sprejetega sklepa skupščine z dne 16. 3. 2010, obvešča
vse delničarje, da je upravni odbor na seji
dne 19. 5. 2011 sprejel sklep o delni delitvi
premoženja družbe. Vsem delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na dan 31. 5. 2011
se razdeli likvidacijsko premoženje v višini
3,00 EUR po delnici.
Delničarje prosimo, da likvidacijskega upravitelja Žika Brankova, Alešovčeva
ulica 14, 1000 Ljubljana, obvestijo o številki
bančnega računa (TRR) in davčni številki

po priporočeni pošti. Denar bomo delničarjem nakazali v roku 30 dni od prejema
obvestila.
Capita, Investicije, d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Žika Brankov

Sklici skupščin
Ob-3425/11
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena
Statuta družbe sklicuje
15. skupščino
delničarjev družbe Igmat,
Inštitut za gradbene materiale, d.d.
Polje 351 C, 1260 Ljubljana – Polje,
ki bo v četrtek 14. 7. 2011 ob 15. uri,
v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351 C, 1260
Ljubljana - Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov.
– za predsednika (Olga Naglič),
– za dva preštevalca glasov (Darko Duralija in Helena Willenpart).
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter seznanitev delničarjev s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta: ob koncu leta
2010 ni bilančnega dobička, o katerem bi
odločala skupščina.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2010 ter njihovo delo
v poslovnem letu 2010 potrdi in odobri.
4. Obravnava in odločanje o spremembi
in dopolnitvi statuta.
Predlog sklepa na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se
spremembe statuta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa na podlagi predloga nadzornega sveta: za revizorja računovodskih
izkazov družbe za leto 2011 se imenuje revizijska hiša Valuta družba za revizijo d.o.o.
iz Maribora.
6. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do ponedeljka,
11. 7. 2011. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je na

dan 10. 7. 2011. Pooblaščenci morajo prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom
in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za zasedanje skupščine.
Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb
statuta in predlogi za sprejemanje sklepov
z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delavnik med 8. in
12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 16.uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Igmat d.d.
Ob-3426/11
Na podlagi določil 18. člena Statuta
delniške družbe Telemach Velenje d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
20. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Velenje d.d.,
ki bo potekala dne 13. 7. 2011 ob 9. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Velenju, Rudarska cesta 6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Velenje d.d. za poslovno leto
2010 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravna-
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va predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
4. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalko glasov se izvoli Vanja
Strniša.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Rozman.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Velenje d.d. za poslovno
leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2010.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
368.707,38 EUR. Bilančni dobiček ostane
nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 3. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Predlog glavnega delničarja za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
1) Ugotavlja se, da je družba Telemach,
širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
matična številka 2059177000 (v nadaljnjem
besedilu – glavni delničar) imetnica 29.428
navadnih kosovnih delnic družbe Telemach Velenje d.d., Rudarska cesta 6, SI-3320
Velenje, matična številka 5675332000 (v nadaljnjem besedilu – Telemach Velenje d.d.),
ki skupaj predstavljajo 90,126% celotnega
osnovnega kapitala družbe Telemach Velenje d.d., kar po določbah 384. člena Zakona o gospodarskih družbah predstavlja
podlago za sprejem tega sklepa skupščine
družbe Telemach Velenje d.d. o izključitvi
manjšinskih delničarjev družbe Telemach
Velenje d.d.
2) Vse delnice družbe Telemach Velenje d.d., katerih imetnik ni glavni delničar,
se prenesejo na glavnega delničarja proti
plačilu denarne odpravnine, katere višina
je opredeljena v 4. točki tega sklepa skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem do prejetja
denarne odpravnine iz 5. točke tega sklepa
skupščine.
3) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa
o prenosu delnic na glavnega delničarja
v sodni register, KDD – Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in
sklene pogodbo za prenos delnic družbe Te-
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lemach Velenje d.d. z računov manjšinskih
delničarjev na račun glavnega delničarja.
4) V skladu z določbami 385. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) je
glavni delničar dolžan upravičencem plačati
primerno denarno odpravnino, ki je bila določena ob upoštevanju vseh podatkov o prihodkovnem in premoženjskem stanju družbe Telemach Velenje d.d., višini odkupne
vrednosti, po kateri je glavni delničar s prevzemno ponudbo za odkup delnic v skladu
z določbami Zakona o prevzemih in dovoljenjem Agencije za trg vrednostnih papirjev
št. 40201-7/2009-7-(444) z dne 11. 8. 2009
(ZPre-1) izvedel in uspešno zaključil postopek prevzemne ponudbe za odkup vseh
delnic družbe ter ocenjene tržne vrednosti
lastniškega kapitala na posamezno delnico
in znaša 102,00 EUR za vsako delnico družbe Telemach Velenje d.d. Glavni delničar bo
upravičencem, za katere bo imel popolne
in pravilne podatke za izplačilo, denarno
odpravnino iz predhodnega stavka te točke
izplačal v roku 15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni
register.
5) Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni:
– v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje
osebe ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretje osebe oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje
do donosov: oseba, v korist katere je bila
ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo
vpisano na presečni dan za izbris te pravice
oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP);
– v drugih primerih: manjšinski delničarji,
ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP).
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju, Rudarska cesta 6, najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in
njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi
ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupšćine ter poročili in dokumentacijo, ki jo je po zakonu potrebno predložiti
skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe
v Velenju, Rudarska cesta 6, vsak delavnik
od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Telemach Velenje d.d.
Korenič Slavko, direktor
Ob-3427/11
Na podlagi določil 9.2. člena Statuta delniške družbe Telemach Murska Sobota d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
19. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Murska
Sobota d.d.
ki bo potekala dne 13. 7. 2011 ob 11.30,
v poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Telemach Murska Sobota d.d. za poslovno
leto 2010 in predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila za poslovno leto 2010, podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter
obravnava predloga sklepa za razporeditev
bilančnega dobička družbe.
3. Odpoklic dosedanjega člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič,
Za preštevalko glasov se izvoli Metka
Štrekelj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Telemach Murska Sobota d.d. za
poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poroči-
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la in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2010.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in
nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
86.009,70 EUR. Bilančni dobiček ostane
nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 3. točko dnevnega reda
skupščine:
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
odpokliče dosedanji član nadzornega sveta
Roman Volčič.
Z dnem sprejetja sklepa skupščine se
za mandatno obdobje naslednjih štirih let
v nadzorni svet družbe imenuje Urška Kos.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod 4. točko dnevnega reda
skupščine:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o. Ljubljana.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo v tajništvo družbe v Murski Soboti,
Lendavska ulica 29, najpozneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupšine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi
v skupnem odgovoru. Pravica do obvešče-

nosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupšćine je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih
družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Telemach Murska Sobota d.d.
Korenič Slavko, direktor
Ob-3428/11
Na podlagi 24. člena Statuta družbe
TRAIG d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe
odredov 15, predsednik uprave sklicuje
17. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 15. 7. 2011, ob 16. uri,
na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2.
grupe odredov 15.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1.0. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: sklicatelj ugotovi, da je
skupščina sklepčna, skupščini predlaga, da
izvoli predsednika Jožeta Novaka, da imenuje preštevalce glasov: Katja Mišmaš in
Damjana Moharja, zapisnikarja Petro Mohar ter ugotovi, da je prisoten notar; Marjan
Kotar.
2.0. Seznanitev delničarjev družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica z poslovnim poročilom za leto 2010, razporeditev čistega
dobička in podelitev razrešnic; predsedniku
uprave družbe in članom NS za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa:
2.1. Delničarji so seznanjeni s poslovnim
poročilom za leto 2010, ki ga je sprejel NS
družbe na 22. redni seji, dne 6. 5. 2011.
2.2. Čisti dobiček družbe v višini
35.510,00 se razporedi v zakonske rezerve.
2.3. Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2010 predsedniku uprave in članom NS družbe.
3.0. Imenovanje revizorja na predlog NS
za leto 2011.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa NS,
z dne 6. 5. 2011 skupščina sprejme sklep,
da se revidiranje letnega poročila za leto
2011 imenuje revizor Dinamic d.o.o. Novo
mesto.
4.0. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
s poročilom predsednika uprave v gradivu
za skupščino o stanju in število lastnih delnic v skladu lastnih delnic družbe TRAIG.
5.0. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino, ki se pred zasedanjem skupščine izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Nasprotni predlogi delničarjev so pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine na sedežu uprave družbe. Če
skupščina ob napovedanem dnevu in uri
ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela z delom uro kasneje na istem mestu in enakim
dnevnim redom, ne glede na zastopanost
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kapitala (drugi sklic). Na skupščini se glasuje javno z dvigom rok osebno. Gradivo
za skupščino je na vpogled delničarjem
pri predsedniku uprave družbe vsak delavnik, od 7. do 10. ure.
TRAIG d.d. Ivančna Gorica
predsednik uprave Štefan Lazar
Ob-3429/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 41. člena Statuta Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d., uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
Kovinoplastike Lož družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo v torek, 12. 7. 2011, ob 16. uri,
v razstavnem prostoru Kovinoplastike Lož
v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Anton Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalce glasov se izvoli Meto
Turk, Matjaža Lekan in Metodo Vrtar. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev Letnega poročila in Poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d. za
leto 2010 in s Poročilom nadzornega sveta
o sprejemu poročila za leto 2010.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1) Bilančni dobiček za leto 2010
znaša 2.920.845 € in je sestavljen iz prenesenih dobičkov preteklih let v višini
2.615.545 € in čistega dobička za leto 2010
v višini 308.000 €, zmanjšan za 2.700 €-oblikovanje rezerv za lastne deleže.
3.2) Bilančni dobiček v višini 2.920.845 €
ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo
odločala skupščina v naslednjih letih.
3.3) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
za mandatno obdobje 2011–2015.
Predlog sklepa:
Za mandatno obdobje 2011–2015 se
imenuje Nadzorni svet Kovinoplastike Lož
družbe pooblaščenke d.d. v sestavi: Miloš
Kovač, rojen 15. 1. 1954, Slavko Ožbolt,
rojen 19. 9. 1946, Milan Plos, rojen 20. 11.
1956, Jože Tišler, rojen 12. 4. 1940, Bernard
Turk, rojen 14. 5. 1946.
Utemeljitev: predlagani kandidati izpolnjujejo kriterije za člane NS in so bili do
sedaj že člani NS.
5. Določitev sejnin in plačil za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se v gradivu predlagane višine sejnin in plačil za opravljanje ¸ funkcij.
6. imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2011 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.
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Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož – C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 7. 7. 2011 in ki bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino.
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu
s 296. členom ZGD-1C (peti odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 12. 7. 2011, ob 17. uri, v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
družba pooblaščenka d.d.
Uprava družbe
Ob-3430/11
Na podlagi določila prvega odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper,
d.d., sklicuje uprava
19. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo dne 11. 7. 2011, ob 13. uri, v sejni
dvorani Primorske gospodarske zbornice,
Ferrarska ulica 2, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek iz Ljubljane,
za preštevalca glasov Ixtlan Forum, d.o.o.,
Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke
Nane Povšič Ružić.
3. Predstavitev Letnega poročila družbe
Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za
leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine
Luka Koper za leto 2010.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in
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Skupine Luka Koper za leto 2010 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi Letnega poročila družbe
Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper
za leto 2010.
Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki uprave,
ki so navedeni na strani 188 in 189 letnega
poročila.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2010
0,00 EUR. V letu 2010 je družba Luka
Koper, d.d., ustvarila čisto izgubo v višini
2.431.887,92 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno
čisto izgubo s sprostitvijo v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2010.
6. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2011 se
za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst
& Young, Revizija, poslovno svetovanje,
d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
7. Spremembe Statuta delniške družbe
Luka Koper, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper,
pristaniški in logistični sistem, d.d.
Notarka pripravi čistopis Statuta delniške
družbe Luka Koper, pristaniški in logistični
sistem, d.d.
8. Določitev višine plačila za opravljanje
funkcije in sejnine članom nadzornega sveta
ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst mesecev.
Predlog sklepa:
Skupščina na podlagi določil 25. člena
Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d.,
sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega
sveta za obdobje naslednjih dvanajst mesecev, kakor sledi:
Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega
člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR
bruto.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino,
ki za posameznega člana komisije znaša
80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta.
Sejnina za korespondenčno sejo znaša
80% siceršnje sejnine.
Posamezni član nadzornega sveta je ne
glede na prej navedeno in torej ne glede na
število udeležb na sejah, v posameznem
poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi
iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz
naslova sej komisij nadzornega sveta, ne
doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta poleg sejnin
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno
na posameznega člana.
Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana
nadzornega sveta.

Predsednik komisije je upravičen tudi do
dodatnega doplačila v višini 50% doplačila
za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za
posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta in člani komisije
nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so
upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino
zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na
število delovnih dni.
Posamezni član komisije nadzornega
sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član
je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil
vse dokler skupni znesek takih doplačil ne
doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
nadzornega sveta.
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine
ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta
v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost
aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je ter
njegovo zakonsko določeno odgovornost.
9. Pooblastilo skupščine za pridobivanje
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbi izdaja pooblastilo za
pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod
naslednjimi pogoji:
1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 1.400.000 lastnih delnic družbe, pri
čemer skupni delež delnic, pridobljen za
namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima,
v nobenem trenutku ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe;
3. nakupna cena za pridobitev lastnih
delnic:
– ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred
dnevom njihove pridobitve, povečanega za
10%,
– ne sme biti nižja od 4,17 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;
4. družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;
5. družba lahko s tem pooblastilom
skupščine pridobljene lastne delnice in prej
pridobljene lastne delnice uporablja za vse
ali nekatere od naslednjih namenov:
– za zamenjavo za kakršnokoli poslovno
ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali
– ali za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta;
6. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove
povprečne pridobitvene cene in ne nižja od
povprečnega dnevnega enotnega tečaja
delnice družbe na Ljubljanski borzi vredno-
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stnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;
7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi
v tem pooblastilu;
8. uprava mora na prvi naslednji redni
skupščini po datumu morebitne pridobitve
lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu
in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti
pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih
delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter
o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega
pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega
finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.
10. Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
10.1 Skupščina sprejme odstopno izjavo
in zahtevo za razrešitev člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., Borisa
Popoviča z dne 12. 10. 2010 in ga razreši
s funkcije člana nadzornega sveta družbe
Luka Koper, d.d., z dnem 21. 10. 2010, ko
je družba prejela odstopno izjavo.
10.2 Za člana nadzornega sveta družbe
Luka Koper, d.d., se za mandatno dobo štirih
let, ki začne teči naslednji dan po sprejemu
tega sklepa izvoli: Sabina Mozetič, Kvedrova ulica št. 1, Koper, ki jo v izvolitev predlaga
Občinski svet Mestne občine Koper.
11. Seznanitev skupščine z realizacijo
sklepa št. 9, 18. skupščine družbe Luka Koper, d.d., z dne 19. 7. 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom o realizaciji sklepa št. 9, 18.
skupščine družbe Luka Koper, d.d., z dne
19. 7. 2010.
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za leto 2010, predlogi sprememb
statuta in predlogi sklepov za vse točke, je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38,
Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
seje skupščine ter na spletni strani družbe,
www.luka-kp.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda na
naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper, ali na elektronski naslov:
uprava@luka-kp.si.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski
naslov: uprava@luka-kp.si.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno
pravico.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana, do konca

četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je 7. 7. 2011, in bodo pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini, najpozneje konec
četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 7. 7. 2011.
V prijavi mora delničar – fizična oseba
navesti datum rojstva in naslov, ali drugi
osebni podatek, s katerim se lahko nedvoumno identificira delničarja, delničar – pravna
oseba pa matično številko in naslov. Prijavo
pošljejo delničarji na naslov: Luka Koper,
d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, ali
na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.
Pooblaščenec delničarja mora predložiti
najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi. Vzorca prijave
na skupščino in pooblastila sta dostopna na
spletni strani družbe: www.luka-kp.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 7. 7. 2011, ob
14. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper d.d.,
dr. Gregor Veselko
predsednik uprave
Ob-3439/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8,
4245 Kropa sklicujem
17. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo dne 11. 7. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Mojca
Lukančič,
– verifikacijska komisija: Anita Mežek,
Mateja Legat Mahkovec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Tičar Bešter.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1.
2.a. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček za leto 2010 v višini
1.592.776 EUR se uporabi:
– za dividende: 349.147,75 EUR
(1,75 EUR bruto na delnico),
– za prenos v naslednje leto:
1.243.628,25 EUR.
2.b. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 skupščina imenuje družbo Renoma d.o.o.
4. Sprememba firme
Firma družbe se spremeni, tako da po
spremembi glasi: Iskra Mehanizmi Holding
d.d.
5. Soglasje za delitev:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina daje soglasje za delitev po
delitvenem načrtu z dne 18. 5. 2011.
Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5.: Namen izvedbe delitve je izboljšanje
bonitete ter povečanje transparentnosti poslovanja, kakor tudi zagotovitev pogojev za
hitrejši razvoj poslovanja družbe.
6. Spremembe statuta delniške družbe:
Sprejmejo se predlagane spremembe
statuta ter prečiščeno besedilo statuta.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega
sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta
objava, razen v primerih iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub
ljana konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu
družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna
pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 11. 7. 2011 ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica
predsednik uprave –
glavni direktor dr. Marjan Pogačnik
Št. 16/11
Ob-3440/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava
sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 14. 7. 2011, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Kidričeva 20, v Novi Gorici.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina imenuje predsednika Tomaža Justina,
za preštevalko glasov Barbaro Mržljak, ter
ugotovi da skupščini prisostvuje notarka Andreja Cajhen.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter konsolidirano letno poročilo
družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija o prejemkih
članov vodenja in nadzora.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2010
2.052.807,41 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za:
– Izplačilo dividend delničarjem v znesku
378.327,00 EUR, kar znaša bruto 11,50 EUR
na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine.
– Preostali del bilančnega dobička v višini 1.674.480,41 EUR pa se kot preneseni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Dividende delničarjem se izplača v roku
60 dni po sprejetju sklepa na skupščini.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2010.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2011 skupščina
imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o.
Ljubljana.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila za leto 2010
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je na vpogled vsak delovni dan, med 9. in
12. uro, na sedežu družbe Avrigo d.d. v Novi
Gorici, na Kidričevi 20, od dneva objave
dnevnega reda, do seje skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dodajo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog
delničarjev se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti
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pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani
v KDD, to je na dan 11. 7. 2011 in se najpozneje konec četrtega dne pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo, pooblaščenci
pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti
tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo za glasovanje.
Avrigo d.d. Nova Gorica
uprava – direktor
Aleš Hrast, univ. dipl. ekon.
Ob-3441/11
Na podlagi določil 27. in 29. člena Statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
IX. sejo skupščine
delniške družbe TS RPL d.d.,
ki bo v četrtek, dne 14. 7. 2011, ob
12. uri, v dvorani Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1: ugotovi se prisotnost
na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine Ivan Starčevič in za namestnika predsednika dr. Drago Dolinar za
mandatno dobo štirih let ter verifikacijsko
komisijo v sestavi Bogdan Pristovnik in Jožica Ozvaldič kot preštevalka glasov. Seji
bo prisostvovala vabljena notarka Dušica
Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010, in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 ter
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem
do revizijskega poročila, načina in obsega
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2010, razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2010
Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2010 znaša 85.610 EUR.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se
bilančni dobiček družbe prenese v naslednje
leto kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa 2.2: v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa 3: skupščina ugotavlja,
da je članom nadzornega sveta v sestavi
Jože Černelč, dr. Drago Dolinar, Stanislav
Holc, Jožef Malek, in Bogdan Pristovnik
z dnem izvedbe skupščine prenehal mandat. Skupščina družbe izvoli za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev za
mandatno dobo 4 leta naslednje člane: Jože
Černelč, dr. Drago Dolinar, Stanislav Holc,
Jožef Malek in Bogdan Pristovnik.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.

Predlog sklepa 4: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2011 imenuje Revizijsko hišo Borera, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem
7, 2000 Maribor.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne
dni pred dnevom zasedanja skupščine
svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo
na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene
obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je
na vpogled delničarjem v tajništvu družbe,
v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur, med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
Ob-3446/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 17. člena Statuta delniške družbe Varis Proizvodnja sanitarnih celic Lendava d.d., Industrijska ulica 4b, 9220
Lendava, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
delničarjev družbe Varis Proizvodnja
sanitarnih celic Lendava d.d.,
ki bo v četrtek, 14. 7. 2011, ob 13. uri,
na sedežu družbe, na naslovu Industrijska
ulica 4b, 9220 Lendava.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini. Po predlogu uprave se izvoli predsednik skupščine Igor Vinčec, univ.
dipl. prav. in dva preštevalca glasov Melita
Tompa in Matej Furlan.
Za sestavo notarskega zapisnika seji
prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, konsolidiranim
letnim poročilom, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta zvezi
s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe in konsolidiranim letnim poročilom ter
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe Varis za poslovno leto 2010 in pre-
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veritev konsolidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2010.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2010 znaša 2,206.189 EUR
in ostane nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se 1. člen Statuta družbe Varis Lendava d.d., tako da se črta poslovni
naslov.
Spremeni se 2. člen Statuta družbe Varis
Lendava d.d. tako, da se dodajo naslednje
nove dejavnosti:
»35.11 – Proizvodnja električne energije,
35.119 – Druga proizvodnja električne
energije,
35.140 – Trgovanje z električno energijo,
71 – Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje,
71.1 – Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje,
72.1 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije,
72.190 – Raziskovalna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije«.
V 11. členu Statuta se doda nov odstavek, ki se glasi: »Sporočila, ki so pomembna za družbo ali delničarje, se prav
tako objavljajo v Uradnem listu Republike
Slovenije.«
V 14. členu se pred dosedanjim prvim
odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se
glasi: »Družba ima dvotirni sistem upravljanja.« Dosedanji prvi odstavek postane drugi
odstavek.
6. Sprejem poročila o poslovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o poslovanju sklada lastnih
delnic v letu 2010.
7. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja za leto 2011.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
Varis Lendava d.d., za poslovno leto 2011,
imenuje Revizijska hiša Borera d.o.o., Pod
gradiščem 7, iz Maribora.
II. Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni pisno prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
III. Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne

sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
IV. Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
V. Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
VI. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
v Lendavi, Industrijska ulica 4b, od objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.
do 12. ure, na dan zasedanja skupščine pa
od 9. do 10.30.
Varis Lendava d.d.
Uprava družbe
Ob-3447/11
Direktor družbe KS Naložbe finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9,
v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja
sklic skupščine
KS Naložbe finančne naložbe d.d.
Direktor KS Naložbe d.d., Ljubljana, sklicuje skupščino delničarjev KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana. Skupščina
bo dne 12. 7. 2011, ob 10: uri, na sedežu
družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli za predsednika odvetnika Damjana Škofiča in za preštevalki glasov
Alenko Pišler in Teo Švigelj.
2. Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen
na dan 31. 12. 2010, znaša 1.672.999 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli in v celoti
ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina direktorju družbe in vsem
članom nadzornega sveta podeli razrešnico
za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Predlagatelja sklepov k točki 1., 2. in 4.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
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družbe, predlagatelj sklepa k 3. točki dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna,
če jo družba prejme najpozneje dne 9. 7.
2011,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je konec dne 8. 7. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti in sicer na e-mail naslov:
vrocanje@ks-nalozbe.com.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail
naslov: vrocanje@ks-nalozbe.com.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Dunajska
cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak
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delovni dan, od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 10. do 12. ure in na
uradni spletni strani družbe, http://www.ksnalozbe.com/, je dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe
(dostopen tudi na spletni strani obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet),
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani
obveščanja Ljubljanske borze SEOnet),
– revidirano letno poročilo družbe KS
Naložbe d.d., Ljubljana za poslovno leto
2010 z revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta v skladu z 282. členom
ZGD-1,
– revidirano konsolidirano letno poročilo
skupine KS Naložbe d.d. za poslovno leto
2010,
– Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na
spletni strani obveščanja Ljubljanske borze
SEOnet),
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic: Skupno število vseh izdanih
delnic družbe KS Naložbe d.d. je 3.909.878.
Vsaka delnica daje na skupščini en glas.
Skupno število vseh glasovalnih pravic iz
delnic KS Naložbe d.d. je 3.909.878.
KS Naložbe d.d.
direktor dr. Blaž Vodopivec
predsednica nadzornega sveta
Maja Šifrer
Ob-3458/11
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe, sklicuje direktor družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
16. sejo skupščine
delničarjev družbe Hidrotehnik d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek, 12. 7. 2011, ob 9. uri, v prostorih družbe, Slovenčeva ulica 97, 1000
Ljubljana, ob prisotnosti vabljenega notarja,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednico zasedanja skupščine
se izvoli Andreja Štefančič,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Miran Brvar in Franci Lorbek,
– na skupščini je prisoten vabljeni notar
Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2010, informacija
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
2.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička:
Bilančni dobiček, ugotovljen na dan
31. 12. 2010 v višini 1.463.120,80 EUR se
razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
499.813,60 EUR oziroma bruto 1,30 EUR
na delnico,
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– preostali del bilančnega dobička v višini 963.307,20 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu
skupščine.
2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu:
Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijsko družbo Dinamic,
d.o.o., Novo mesto.
Predlagatelji sklepov
Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega
reda predlagata direktor družbe in nadzorni
svet, sklep pod točko 3. dnevnega reda pa
nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe
prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke
dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni
po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skupščine. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje 7 dni
po objavi tega sklica skupščine, ki bodo
razumno utemeljeni in za katere bo delničar
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe vsak

delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave
sklica dalje do dneva seje skupščine.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
direktor
Martin Plut
Ob-3476/11
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Maksima Invest, finančna
družba d.d.
7. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, dne 15. 7. 2011, ob 14. uri,
na sedežu družbe na Trdinovi 4, v Ljub
ljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe ob
seznanitvi z letnim poročilom za leto 2010 in
poročilom nadzornega sveta.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
4. Uskladitev odobrenega kapitala po
zmanjšanju osnovnega kapitala.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Za predsednika se imenuje Zdenko
Podlesnik, izvolijo se preštevalci glasov
po predlogu uprave, za pristojnega notarja
se imenuje Miro Košak iz Ljubljane.
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Maksima Invest d.d. za poslovno leto 2010 ter poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
družbe Maksima Invest d.d. za poslovno
leto 2010.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo obeh organov družbe Maksima Invest d.d. v poslovnem letu 2010.
3. Osnovni kapital družbe se zaradi delnega pokrivanja izgube po stanju na dan
31. 12. 2010 zmanjša po poenostavljenem postopku iz 29.975.665,20 EUR za
8.070.371,40 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 21.905.293,80 EUR. Z zmanjšanjem
osnovnega kapitala se pripadajoči znesek
osnovnega kapitala na delnico zmanjša
z 2,60 EUR za 0,70 EUR in odslej znaša
1,90 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjen in znaša 11.529.102 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki
vključuje sprejeti sklep skupščine.
4. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem pripadajočega zneska
osnovnega kapitala na delnico se zmanjša
tudi znesek odobrenega kapitala družbe
določen v točki 6.3. statuta, in sicer na
10.952.646,90 EUR, tako da po novem
glasi:
»6.3.
Odobreni
kapital
znaša
10.952.646,90 EUR. Uprava družbe je v petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni
register upravičena povečati osnovni kapital za 10.952.646,90 EUR, kar predstavlja
5.764.551 navadnih imenskih kosovnih delnic. Uprava je še pooblaščena, da v okviru
zneska iz prejšnjega stavka poveča osnovni
kapital tudi za stvarne vložke, pri čemer je
za takšno odločitev dolžna predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta.
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O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za
izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega
sveta.«
5. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje družba UHY
Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
revizorjevim poročilom, utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja in besedilom
sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Maksima Invest,
finančna družba d.d. v Ljubljani, Trdinova
4, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, vsak delavnik, med 10. in
12. uro, in na spletni strani družbe: www.maksimainvest.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih
sprememb in ostalo gradivo je objavljeno
tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze
d.d. (http://seonet.ljse.si). Na spletni strani
družbe: www.maksimainvest.si so dostopni
tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi sporočijo
na naslov Trdinova 4, Ljubljana, na mail:
info@maksimainvest.si ali po telefaksu na
št. 01/230-95-93.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predloga o volitvah delničarju skladno
s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov ali
po telefaksu, kot je navedeno v prejšnjem
odstavku.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe,
www.maksimainvest.si.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta
dan zakonito glasovalno pravico na kateri
drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno
prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti
na naslov: Maksima Invest d.d., Trdinova
4, 1000 Ljubljana, s pripisom »za skupščino«. Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo za zastopanje mora biti
pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 01/230-95-93.
Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na
enak način, kot je bilo podeljeno.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Obrazca prijavnice in pooblastila sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva
na spletni strani, www.maksimainvest.si.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
11.529.102 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini. Na dan sklica skupščine družba Maksima Invest d.d. ni imetnica lastnih
delnic.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.
Maksima Invest, finančna družba d.d.
Uprava družbe
Ob-3477/11
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter
na podlagi točke 6.2. Statuta KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava družbe
16. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 12. 7. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi
družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela
Aškerc.
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Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc-Rus za sestavo notarskega
zapisnika.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem
revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
in potrditev revidiranega Letnega poročila
družbe za poslovno leto 2010.
Skupščina se seznani, da je družba v poslovnem letu 2010 poslovala z izgubo v višini 112.552 EUR. Poslovodstvo družbe jo
je na podlagi desetega odstavka 64. člena
Zakona o gospodarskih družbah pokrilo iz
kapitalskih rezerv – prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 112.552 EUR.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011
skupščina imenuje družbo Abeceda, d.o.o.
iz Celja.
5. Sprejem sklepa o prenehanju mandata člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina odpokliče člana nadzornega sveta
kot predstavnika delničarjev Mastnak Francija.
6. Sprejem sklepa o imenovanju novega
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta
kot predstavnika delničarjev Marinko Franca, z mandatom od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, pri Meliti Hafner,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklice skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe: www.
ksphrastnik.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail
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naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si ali
priporočeno po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine;
– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: melita.hafner@ksp-hrastnik.si.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino in
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je do konca dne 8. 7. 2011.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe,
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
104.340 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku
en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba KSP Hrastnik, d.d. nima lastnih
delnic.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 10.30. Skupščina
bo tedaj veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KSP Hrastnik, d.d.
uprava družbe – direktorica
Nives Venko, univ. dipl. prav.
Ob-3478/11
Na podlagi določil 24. člena Statuta
družbe Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava
družbe
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13. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 11. 7. 2011, ob 13. uri,
v sejni sobi družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Imenujejo se organi skupščine:
– predsednica skupščine: Karolina Beton,
– preštevalka glasov: Ivica Ribnikar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, z mnenjem revizijske hiše in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa št. 2.1: bilančni dobiček
za leto 2010, ki znaša 102.125 EUR ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2011.
Predlog sklepa št. 3: za izvedbo revizije
računovodskih izkazov družbe v letu 2011
se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o.,
Partizanska cesta 8, Grosuplje.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik,
med 12. in 14. uro, od dneva objave, do
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so deset dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Creina d.d. Kranj
uprava
Peter Zaletelj
Ob-3480/11
Uprava – direktor družbe Nigrad,
komunalno podjetje, d.d., Zagrebška
cesta 30, 2000 Maribor, na podlagi drugega
odstavka 295. člena ZGD-1 in 27. člena Statuta družbe Nigrad, komunalno podjetje d.d.,
Maribor, Zagrebška cesta. 30, sklicuje
19. skupščino
družbe Nigrad, Komunalno podjetje
d.d., Maribor,
ki bo v ponedeljek, 11. 7. 2011, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli Zvonko Kolšek, za preštevalca glasov se izvolita
Andreja Kofler in mag. Aleksander Pirš.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Ines Bukovič.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Nigrad, komunalno podjetje, d.d. za leto
2010 s poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila
družbe Nigrad d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2010, na dan 31. 12. 2010, v skupni višini
493.150,69 EUR ostane nerazporejen.

2. Upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica
za poslovno leto 2010.
3. Seznanitev s prejemki članov organa
vodenja ali nadzora v letu 2010 in določitev
politike prejemkov članov organa vodenja
ali nadzora.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme politiko prejemkov
članov organa vodenja ali nadzora v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja družbe Nigrad, komunalno podjetje d.d., Maribor za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
na predlog nadzornega sveta se imenuje za
revidiranje poslovanja Nigrad, podjetje d.d.
Maribor, za poslovno leto 2011, revizijsko
družbo BM Veritas revizija d.o.o., Dunajska
cesta 106, 1000 Ljubljana.
Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi poteka mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta družbe Nigrad d.d. se
na predlog nadzornega sveta imenujejo naslednji novi člani nadzornega sveta, z štiriletnim mandatom, ki prične teči z dnem od
28. 7. 2011 dalje in sicer: mag. Liviana Borko, Milica Simonič Steiner, Branka Thaler in
Ivan Hajnšek.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 6. 7. 2011 do 24. ure.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in
glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do dne 17. 6. 2011.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k točki dnevnega reda
v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
301. člen ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do dne 17. 6. 2011 družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300.
členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe Zagrebška cesta 30, Maribor so od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure
dostopni in brezplačno na vpogled:
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– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal predlog,
– obrazložitev točk dnevnega reda
(2. točka drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1).
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Nigrad d.d., Maribor
uprava – direktor družbe
Srečko Hvauc
Ob-3490/11
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
38. člena Statuta družbe Snežnik, d.d., Kočevska Reka, direktor družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Snežnik, Podjetje za proizvodnjo
in storitve d.d., Kočevska Reka 1 b,
Kočevska Reka,
ki bo v ponedeljek, 13. 7. 2011, ob 9. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Kočevski
Reki 1b, Kočevska Reka.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepov:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednico skupščine se izvoli
Martino Šatej, odvetnico v Odvetniški družbi
Čeferin o.p., d.o.o., Grosuplje, za preštevalce glasov pa Ferdinanda Mikliča, Nives
Časar in Renato Juršič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nina Češarek, ki se izvoli za
zapisnikarico.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2010.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube v letu 2010, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev
s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina ugotavlja, da je bila na
dan 31. 12. 2010 ugotovljena čista izguba iz poslovnega leta 2010 v skupni višini
238.634,94 EUR, ki je bila pokrita pri sestavi
bilance stanja iz drugih rezerv iz dobička,
v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov.
3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave – direktorja družbe v poslovnem letu
2010 ter ji podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2010.
3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
nadzornega sveta v poslovnem letu 2010
ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto
2010.
3.4. Skupščina se seznani s prejemki
uprave – direktorja in članov nadzornega
sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d.d. prejeli v poslovnem letu
2010.
4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d.d., Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka, za poslovno
leto 2011, imenuje revizijsko hišo Revidicom, d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.
5. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada
sejnina v višini 275,00 EUR bruto.
5.2. Letno plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta znaša
5.200,00 EUR bruto za vsakega člana, za predsednika nadzornega sveta pa
7.800,00 EUR bruto. Plačilo za opravljanje funkcije člana komisij nadzornega sveta znaša 25% višine plačila za opravljanje
funkcije člana nadzornega sveta, plačilo za
opravljanje funkcije predsednika komisije
pa znaša 50% višine plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Plačilo
za opravljanje funkcije se izplačuje v obliki
mesečne akontacije plačila za vsak mesec,
v katerem člani nadzornega sveta dejansko
opravljajo funkcijo v nadzornem svetu.
5.3. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v skladu
s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Snežnik d.d. Stroški
za prenočišča se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma
člana komisije nadzornega sveta od kraja
dela organa najmanj 100 kilometrov, če se
ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila
več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
5.4. Sklepi, sprejeti pod točko 5. dnevnega reda skupščine stopijo v veljavo in se
uporabljajo z dnem sprejema na skupščini.
Z dnem sprejetja teh sklepov preneha veljati
sklep o plačilih nadzornega sveta, sprejet na
14. seji skupščine dne 17. 8. 2009.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo, revidiranim letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevski Reki 1b,
Kočevska Reka, v tajništvu uprave družbe,
vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine, do vključno
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi
z utemeljitvijo je objavljen tudi na spletni
strani Snežnik, d.d.: http://www.sneznik.si/.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno, v skladu s predpisi, vsebovati mora
splošne podatke (ime, priimek, naslov in
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo mora biti dostavljeno družbi
osebno ali s priporočeno pošiljko vsaj tri
dni pred dnem zasedanja skupščine, to je
najkasneje do vključno 9. 7. 2011. Pooblastilo ostane shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
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kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 9. 7.
2011 (presečni dan), in ki svojo udeležbo na
skupščini napovejo s pisno prijavo, ki jo dostavijo družbi osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino«, najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če je vložena
na sedežu družbe ali prispe pisno na sedež
družbe najkasneje do vključno 9. 7. 2011,
v nasprotnem primeru delničarji izgubijo
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave
z originalnimi podpisi.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja prijavijo v tajništvu uprave
družbe ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe ter
gradivo, potrebno za glasovanje.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, oziroma pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.
Način glasovanja
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in
statutom družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini. Glasuje se
javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Družba ima na dan sklica skupščine
559.596 navadnih imenskih in prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vse delnice so delnice enakega razreda.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1. Uprava je delničarjem dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Zahtevek za dodatno točko dnevnega
reda, nasprotni predlogi
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in
volilne predloge. Uprava družbe do na enak
način, kot ta sklic, objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
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pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno
utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, pol ure kasneje, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih in
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Julijan Rupnik
direktor
Ob-3491/11
Uprava družbe na podlagi 40. člena Statuta delniške družbe sklicuje
17. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. Modna
oblačila Sevnica,
ki bo 12. 7. 2011, ob 13. uri, na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
preštevalca glasov in določi notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranima
Letnima poročiloma za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-teh,
prejemki uprave in članov nadzornega sveta
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranima
Letnima poročiloma za leto 2010, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi le-teh in prejemki uprave ter članov nadzornega sveta;
2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 v skupni višini 2.834.353,43 EUR, ki
je sestavljen iz čistega dobička poslovnega
leta 2010 v višini 828.171,96 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 2.006.181,47 EUR se uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
810.900,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,90 EUR na delnico.
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2010 v znesku
2.023.453,43 EUR ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločala skupščina
v naslednjih letih.
c) dividende se izplačajo delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani
v delniški knjigi. Dividende se izplačajo delničarjem v 90 dneh po sklepu skupščine.
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2010.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina ugotavlja, da bo članoma
nadzornega sveta, ki sta izvoljena kot predstavnika kapitala, potekel mandat dne 16. 7.
2011.
3.2. Za člana nadzornega sveta kot predstavnika kapitala se za naslednji mandat, to
je od 17. 7. 2011 do 16. 7. 2015 izvolita dosedanja člana nadzornega sveta: Dari Juž-
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na, Dragomlja vas št. 23, p. Suhor, Vesna
Južna, Kogovškova 8, Ljubljana.
3.3. Člani nadzornega sveta prejmejo
sejnino za posamezno sejo nadzornega
sveta v višini: 350,00 € bruto/sejo za predsednika nadzornega sveta in 300 € bruto/sejo za člana nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da za revizorja za leto 2011 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a
iz Ljubljane.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Prešernovi
4, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (do vključno 8. 7. 2011) pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
Lisca, d.d.
uprava
Goran Kodelja
Ob-3492/11
Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi
točke 7.3 Statuta družbe VGP Novo mesto,
d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
13. redno skupščino delničarjev,
ki bo 11. 7. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, v Novem
mestu.
Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednico zasedanja se izvoli
Andreja Štefančič.
– Za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Mikolič in Ana Strajnar Erpič.
– Na skupščini je navzoč notar Andrej
Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
VGP Novo mesto, d.d., za leto 2010, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto
2010, revizorjevim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta.
2. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 2010
v višini 1.196.710,19 EUR se razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
2,00 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu
skupščine.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2010.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2011 se imenuje ˝Dinamic d.o.o., Revizijska družba«, Topliška cesta 2a, 8000
Novo mesto.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila ter druga gradiva in obrazložitve
v smislu 297.a člena ZGD-1, so delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe,
v pisarni številka 309, vsak delovni dan, od
8. do 10. ure, od objave sklica skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev,
ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar
– predlagatelj pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot delničarji vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan)
ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo
s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež
družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in dostavljeno družbi, kjer tudi
ostane shranjeno. Udeleženci skupščine
se pol ure pred zasedanjem identificirajo in
podpišejo seznam udeležencev.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato
pa se bo skupščina ponovno sestala in bo
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veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
VGP Novo mesto, d.d.,
Uprava družbe
Ob-3493/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 24. člena Statuta družbe
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, uprava sklicuje
22. sejo skupščine delničarjev
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45,
8275 Škocjan,
ki bo 11. 7. 2011, ob 13. uri, v sejni
sobi družbe CGP d.d., Ljubljanska cesta 36,
8000 Novo mesto, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednico zasedanja se izvoli
Andreja Štefančič.
– Za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Mikolič in Ana Strajnar Erpič.
– Na skupščini je navzoč notar Andrej
Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2010 ter poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2010 ter poročilom nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 2010
v višini 3.622.052,24 EUR se razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
3,50 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu
skupščine.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2010.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila, ter druga gradiva in obrazložitve
v smislu 297.a člena ZGD-1, so delničarjem
na voljo na vpogled na sedežu družbe, v pisarni številka 309, vsak delovni dan, od 8.
do 10. ure, od objave sklica skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev,
ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar
– predlagatelj pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
dostavljeno družbi, kjer tudi ostane shranjeno. Udeleženci skupščine se pol ure pred
zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato
pa se bo skupščina ponovno sestala in bo
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
IGM Strešnik d.d.
Uprava družbe
Ob-3511/11
Upravni odbor družbe Alukomen Holding
d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 26. člena Statuta družbe sklicuje
15. redno skupščino
delničarjev družbe
Alukomen Holding d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 11. 7. 2011 ob
9.30, v sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marta Turk, za preštevalke
glasov Anita Petelin in Majda Vodopivec, za
sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarja Gregorja Mesar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2010, poročilom
upravnega odbora o preveritvi letnega poročila.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Podelitev razrešnice organom vodenja
in nadzora.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za obdobje od
1. 1. 2010 do 20. 9. 2010, s katero potrjuje in
odobri njihovo delo v navedenem obdobju.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravnemu odboru za obdobje od 21. 9.
2010 do 31. 12. 2010, s katero potrjuje
in odobri njegovo delo v navedenem obdobju.
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4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
Alukomen Holding d.d.na dan 31. 12. 2010
v višini 4.182,60 EUR se uporabi za druge
rezerve iz dobička.
5. Informacija o povečanju osnovnega
kapitala v podrejeni družbi Alukomen d.d.
s stvarnim vložkom družbe Alukomen Holding d.d.
Točka 5. dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov.
Predlog sklepa:
Na predlog upravnega odbora skupščina
za revidiranje računovodskih izkazov družbe
za leto 2011 imenuje revizijsko družbo PRO
Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 7. 7. 2011.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno
prijavijo v kadrovski službi družbe, najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to
je najpozneje v četrtek, dne 7. 7. 2011.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 17. 6. 2011.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do 17. 6. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe Alukomen Holding
d.d., Komen 129a, Komen, v kadrovski
službi, so od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine,
vsak delovni dan, v času od 9. do 11. ure,
dostopni in brezplačno na vpogled gradivo
s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega
reda skupščine.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
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Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom
rok.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Alukomen Holding d.d.
predsednik upravnega odbora
Branko Terčon, u.d.i.g.
Ob-3512/11
Na podlagi 7.7. člena Statuta družbe Alukomen d.d., Komen 129 a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Alukomen d.d. sklicuje
19. skupščino
družbe Alukomen d.d.
ki bo, dne 11. 7. 2011 ob 9. uri, v sejni
sobi družbe Alukomen d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Izvoli se delovna telesa skupščine in sicer:
Predsednica skupščine: Marta Turk.
Preštevalki glasov: Majda Vodopivec,
Anita Petelin.
Ugotovi se prisotnost notarja Gregorja
Mesarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Točka 2 je seznanitvene narave in se
o njej ne glasuje.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
3.1. Potrdi in odobri se delo direktorja
v poslovnem letu 2010 in se direktorju za
poslovno leto 2010 podeli razrešnica.
3.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2010 in jim podeli
razrešnica.
4. Povečanje osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja –
prenosa terjatev zaradi vplačila stvarnega
vložka.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
1) Osnovni kapital družbe Alukomen d.d.,
ki znaša 639.530,13 EUR in je razdeljen
na 153.257 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic, se poveča za
300.147,06 EUR.
2) Povečanje osnovnega kapitala se
izvede z efektivnim povečanjem z izdajo
71.927 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici enak delež v osnovnem kapitalu.
3) Po izvedenem povečanju znaša
osnovni kapital družbe 939.677,19 EUR in
je razdeljen na 225.184 navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
4) Povečanje osnovnega kapitala se izvrši in nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Najnižji emisijski znesek, ki mora biti
plačan ob pridobitvi kosovne delnice je
4,17292606536 EUR za 1 navadno prosto
prenosljivo imensko kosovno delnico.
Vsaka nova delnica daje imetniku enake
pravice kot obstoječe navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice, s katerimi
nove delnice tvorijo skupaj isti razred. Vsaka
delnica daje en glas.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic je enaka zmnožku števila novih delnic,
to je 71.927 in emisijske vrednosti ene nove
delnice, ki znaša 4,17292606536 EUR za
delnico. Celotna emisijska vrednost izdaje
novih delnic znaša tako 300.147,06 EUR.
Ob prevzemu delnic mora biti družbi
omogočeno trajno in prosto razpolaganje
s stvarnim vložkom.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev do pridobitve novih delnic se izključi.
Delnice se izda v nematerializirani obliki
z vpisom novih delnic na račun imetnika pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), po vpisu
izvedenega povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Dividende za nove delnice izdajatelja se
izplačajo pod pogoji in na način, določen
s Statutom družbe Alukomen d.d. in sklepom skupščine o delitvi dobička ter v skladu
z vsakokratnimi veljavnimi predpisi.
Nove delnice se vpisujejo v roku 7 dni od
dneva sprejetja tega sklepa.
Nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in
podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo) na
sedežu družbe Alukomen d.d..
5) Povečanje osnovnega kapitala se
v celoti izvede s stvarnim vložkom, ki ga
vloži delničar Alukomen Holding, podjetje A1
stavbnih in drugih konstrukcij d.d., Komen
129/A, 6223 Komen, v vrednosti najmanj
300.147,06 EUR, za katerega mu družba
zagotovi 71.927 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Stvarni vložek predstavlja 15 terjatev, ki
jih ima delničar Alukomen Holding, podjetje A1 stavbnih in drugih konstrukcij d.d.,
Komen 129/A, 6223 Komen, matična št.:
5041635000, do družbe Alukomen d.d. na
podlagi:
– Pogodbe o kratkoročnem kreditu
št. 2/2011 z dne 12. 5. 2011 za večkratno
porabo in vračilo kratkoročnega kredita za
obratna sredstva v znesku 150.000,00 EUR,
ki se obrestuje mesečno po fleksibilni obrestni meri od vsakokratnega stanja glavnice,
prvič na dan prvega koriščenja kredita; na
dan 27. 5. 2011 znaša zapadla terjatev iz
tega naslova 63.041,00 EUR in predstavlja
stanje do tedaj porabljenega in nevrnjenega
kredita;
– Računa št. 10100129 z dne 30. 4. 2010
za znesek 5.462,95 EUR in datumom zapadlosti 29. 6. 2010;
– Računa št. 10100130 z dne 30. 4. 2010
za znesek 1.830,49 EUR in datumom zapadlosti 29. 6. 2010;
– Računa št. 30100047 z dne 30. 4. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 5. 2010;
– Računa št. 30100065 z dne 31. 5. 2010
za znesek 7.555,39 EUR in datumom zapadlosti 25. 6. 2010;
– Računa št. 10100240 z dne 30. 6. 2010
za znesek 3.301,31 EUR in datumom zapadlosti 29. 8. 2010;
– Računa št. 30100077 z dne 30. 6. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 7. 2010;

– Računa št. 30100092 z dne 31. 7. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 8. 2010;
– Računa št. 30100103 z dne 31. 8. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 9. 2010;
– Računa št. 30100113 z dne 30. 9. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 10. 2010;
– Računa št. 10100386 z dne 29. 10.
2010 za znesek 1.010,27 EUR in datumom
zapadlosti 28. 12. 2010;
– Računa št. 30100124 z dne 31. 10.
2010 za znesek 7.555,39 EUR in datumom
zapadlosti 25. 11. 2010;
– Računa št. 30100126 z dne 31. 10.
2010 za znesek 3.427,20 EUR in datumom
zapadlosti 30. 11. 2010;
– Računa št. 10100483 z dne 31. 12.
2010 za znesek 62.500,00 EUR in datumom
zapadlosti 1. 3. 2010;
– Računa št. 10110133 z dne 31. 5. 2011
za znesek 105.278,76 EUR in datumom zapadlosti 30. 6. 2011;
v
skupni
vrednosti
najmanj
300.147,06 EUR.
6) Vse novo izdane navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice v skupnem
številu 71.927 bo v obsegu stvarnega vložka
vpisal in vplačal delničar Alukomen Holding,
podjetje A1 stavbnih in drugih konstrukcij
d.d., Komen 129/A, 623 Komen. V ta namen
bosta družbi Alukomen d.d. (dolžnik) in Alukomen Holding d.d. (upnik) sklenili ustrezno
pogodbo o konverziji terjatev v delnice, s katero bo upniško-dolžniško razmerje ugasnilo
s pretvorbo terjatev v osnovni kapital.
Delničar Alukomen Holding d.d., s prenosom svojih terjatev do družbe Alukomen d.d.
zaradi vplačila stvarnega vložka pridobi:
– 71.927 delnic, ki so enake vrste
in imajo enake pravice kot jih določata Statut družbe Alukomen d.d. in Zakon
o gospodarskih družbah, in sicer za vsakih
4,17292606536 EUR prenesene terjatve do
dolžnika 1 delnico oziroma 0,2398 delnice
za vsak 1,00 EUR prenesene terjatve;
– Z vsako delnico pripadajoči nominalni
delež delnice v osnovnem kapitalu družbe
v višini 4,17292606536 EUR.
7) Izdaja novih delnic se, skupaj s končno emisijsko vrednostjo novih delnic, objavi
na način, določen s statutom in veljavnimi predpisi.
Po izdaji novih delnic so delnice prosto
prenosljive v skladu s Statutom družbe Alukomen d.d. in vsakokrat veljavnimi predpisi
ter pravili poslovanja KDD.
Nove delnice se izdajajo po postopku zaprte (nejavne) ponudbe v skladu z zakonom
o trgu finančnih instrumentov.
8) Nadzorni svet družbe Alukomen d.d.
se pooblasti, da uskladi besedilo statuta
z zgoraj navedenimi sprejetimi sklepi skupščine te točke, ter izda prečiščeno besedilo
statuta.
9) Za revizorja, ki bo pregledal povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, se imenuje družbo BO CONSULTING
družba za revidiranje, davčno svetovanje in
ocenjevanje podjetij, d.o.o., Neubergerjeva
ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka:
5872278000.
5. Spremembe Statuta družbe Alukomen
d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
»V skladu s sklepom skupščine pod točko 4 dnevnega reda se člen 4.0 (štiri pika
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nič) Statuta družbe Alukomen d.d. spremeni
ter dodatno dopolni, tako, da glasi:
4.1. (štiri pika ena) Osnovni kapital družbe znaša 939.677,19 EUR (devetsto devetintrideset tisoč šesto sedeminsedemdeset
19/100) EUR in je razdeljen na 225.184
(dvestopetindvajsettisočstoštiriinosemdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih
delnic. Delnice so izdane kot kosovne delnice.
Osnovni kapital je vplačan z gotovino in
enim stvarnim vložkom:
– s stvarnim vložkom, ki ga je vložil delničar Alukomen Holding, podjetje A1 stavbnih in drugih konstrukcij d.d., Komen 129/A,
6223 Komen, ki ga predstavlja 15 (petnajst)
terjatev, ki jih ima delničar Alukomen Holding, podjetje A1 stavbnih in drugih konstrukcij d.d., Komen 129/A, 6223 Komen,
matična št.: 5041635000, do družbe Alukomen d.d. na podlagi:
– Pogodbe o kratkoročnem kreditu
št. 02/2011 z dne 12. 5. 2011 za večkratno
porabo in vračilo kratkoročnega kredita za
obratna sredstva v znesku 150.000,00 EUR,
ki se obrestuje mesečno po fleksibilni obrestni meri od vsakokratnega stanja glavnice,
prvič na dan prvega koriščenja kredita; na
dan 27. 5. 2011 znaša zapadla terjatev iz
tega naslova 63.041,00 EUR in predstavlja
stanje do tedaj porabljenega in nevrnjenega
kredita;
– Računa št. 10100129 z dne 30. 4. 2010
za znesek 5.462,95 EUR in datumom zapadlosti 29. 6. 2010;
– Računa št. 10100130 z dne 30. 4. 2010
za znesek 1.830,49 EUR in datumom zapadlosti 29. 6. 2010;
– Računa št. 30100047 z dne 30. 4. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 5. 2010;
– Računa št. 30100065 z dne 31. 5. 2010
za znesek 7.555,39 EUR in datumom zapadlosti 25. 6. 2010;
– Računa št. 10100240 z dne 30. 6. 2010
za znesek 3.301,31 EUR in datumom zapadlosti 29. 8. 2010;
– Računa št. 30100077 z dne 30. 6. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 7. 2010;
– Računa št. 30100092 z dne 31. 7. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 8. 2010;
– Računa št. 30100103 z dne 31. 8. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 9. 2010;
– Računa št. 30100113 z dne 30. 9. 2010
za znesek 7.836,86 EUR in datumom zapadlosti 25. 10. 2010;
– Računa št. 10100386 z dne 29. 10.
2010 za znesek 1.010,27 EUR in datumom
zapadlosti 28. 12. 2010;
– Računa št. 30100124 z dne 31. 10.
2010 za znesek 7.555,39 EUR in datumom
zapadlosti 25. 11. 2010;
– Računa št. 30100126 z dne 31. 10.
2010 za znesek 3.427,20 EUR in datumom
zapadlosti 30. 11. 2010;
– Računa št. 10100483 z dne 31. 12.
2010 za znesek 62.500,00 EUR in datumom
zapadlosti 1. 3. 2010;
– Računa št. 10110133 z dne 31. 5. 2011
za znesek 105.278,76 EUR in datumom zapadlosti 30. 6. 2011;
v skupni vrednosti najmanj 300.147,06
(tristotisočstosedeminštirideset 06/100) EUR,
za katerega mu družba zagotovi 71.927 (enainsedemdesettisočdevetstosedemindvajset)
novih navadnih prosto prenosljivih imenskih
kosovnih delnic.

Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določi glede na število izdanih delnic.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
4.2. (štiri pika dva) Vse delnice so delnice z oznako G.
4.3. (štiri pika tri) Vse delnice so v celoti
vplačane.
4.4. (štiri pika štriri) Delniško knjigo za
družbo vodi KDD Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana.
4.5. (štiri pika pet) Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in
vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni
z zakonskim oziroma podzakonskim predpisom drugače določeno oziroma omogočeno.
V ostalem besedilu ostaja Statut družbe
Alukomen d.d. nespremenjen.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji in
na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 7. 7. 2011
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v družbi, najpozneje četrtega
dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v četrtek, dne 7. 7. 2011.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Udeleženci se na skupščini
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega z izpiskom iz sodnega registra.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepe, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 17. 6. 2011.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic
skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo
razumno utemeljeni in za katere bo delničar
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
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Na sedežu družbe Alukomen d.d., Komen 129 a, Komen, v kadrovski službi, so
od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, v času od 9. do 11.ure, dostopni
in brezplačno na vpogled gradivo s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda
skupščine.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom
rok.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna,bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Alukomen d.d.
direktor
Alen Tibljaš
Ob-3530/11
Na podlagi 39. člena Statuta in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava
sklicuje
16. redno zasedanje skupščine
družbe Inženiring, projektiranje,
razvoj IBT Ljubljana d.d., Ljubljana,
Proletarska cesta 4, matična številka
5181755000,
ki bo v četrtek, 14. 7. 2011, ob 10. uri,
v prostorih sedeža družbe, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Točka dnevnega reda: otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika skupščine se imenuje Darko
Vitez, za preštevalko glasov pa se imenuje
Ksenija Stepan. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Bojan Podgoršek.
2. Točka dnevnega reda: seznanitev
skupščine z letnim poročilom za poslovno
leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega
sveta, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta v letu 2010 ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
– Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.
– Skupščina ugotavlja, da je bila na dan
31. 12. 2010 ugotovljena izguba poslovnega
leta 2010 v višini 244.771,21 EUR, že pokrita pri sestavi bilance stanja, v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih
standardov, iz naslednjih sestavin kapitala:
– druge rezerve iz dobička –
62.900,79 EUR,
– zakonske rezerve – 40.825,27 EUR,

Stran

1452 /

Št.

45 / 10. 6. 2011

– statutarne rezerve – 78.739,52 EUR,
– kapitalske rezerve – 62.305,63 EUR.
– Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeli razrešnica za delo v poslovnem letu
2010.
3. Točka dnevnega reda: spremembe statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do torka, 12. 7.
2011. Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 10. 7.
2011 (presečni dan).
Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo
nadzornega sveta, predlog sprememb statuta in drugo gradivo z obrazložitvami, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik, med 8. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo
mora na skupščini dati delničarjem zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo točk dnevnega reda.
Inženiring, projektiranje, razvoj
IBT Ljubljana d.d.
uprava
Iztok Berčič, u.d.i.g.
predsednik nadzornega sveta
Darko Vitez
Ob-3531/11
Na podlagi zahteve Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
skladno z določilom četrtega odstavka 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., uprava in
nadzorni svet sklicujeta
52. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v
nadaljevanju: Kapitalska družba, d.d.),
ki bo v četrtek, dne 14. 7. 2011 ob 13. uri,
v prostorih Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisotna notarka Nevenka
Tory, ki bo sestavila zapisnik.
b) Imenovanje verifikacijske komisije
in predsednika skupščine.
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Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory, ki bo
sestavila zapisnik.
b) Izvolijo se delovna telesa skupščine,
in sicer:
– za predsednika skupščine: Barbara Rotar,
– za člane verifikacijske komisije: Marko
Garbajs, zaposlen na Agenciji za upravljanje
kapitalskih naložb RS.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepov:
1. Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe kot sledi:
1.1. doda se nov drugi odstavek 21. člena, ki glasi:
»Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora, ki
se nato posredujejo nadzornemu svetu kot
organu Kapitalske družbe, d.d.«
1.2. dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek 22. člena, ki glasijo:
»Uprava je dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za vsako sklenitev
posla pridobitve, odsvojitve ali obremenitve
kapitalske naložbe Kapitalske družbe, d.d.
ne glede na vrednost posla, kolikor vrednost
kapitalske naložbe Kapitalske družbe, d.d.
presega ali s sklenitvijo posla preseže 5 milijonov EUR.
Uprava je dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta k odločitvam v zvezi
z uveljavljanjem glasovalnih pravic na skupščinah družb, v katerih skupna knjigovodska
vrednost kapitalske naložbe Kapitalske družbe, d.d. presega 5 mio EUR.
Izraz »vrednost« za potrebe tega člena predstavlja višjo od treh vrednosti: knjigovodske vrednosti, tržne vrednosti ali ocenjene vrednosti.«
1.3. doda se nov tretji odstavek 26. člena,
ki glasi:
»Kršitev statuta Kapitalske družbe, d.d.
šteje kot hujša kršitev obveznosti in krivdni
razlog odpoklica.«
1.4. doda se nov drugi odstavek 31. člena, ki glasi:
»Položaj članov uprave Kapitalske družbe, d.d. je nezdružljiv s članstvom v organih
vodenja ali nadzora v drugih družbah, razen v povezanih družbah Kapitalske družbe,
d.d.«
1.5. doda se nov 56.a člen, ki glasi:
»Kapitalska družba, d.d. je dolžna ravnati
skladno s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države.
Pri izboru in imenovanju članov organov nadzora družb, v katerih ima Kapitalska
družba, d.d. kapitalsko naložbo, je dolžna
Kapitalska družba, d.d. upoštevati ista pravila in postopke, kot veljajo za kandidate za
člane organov gospodarskih družb, v katerih
ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo.
Navedena pravila in postopki so določeni
v Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb
Republike Slovenije in internih aktih Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije sprejetih na podlagi tega zakona
ter v Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Kapitalska družba,
d.d. je dolžna spoštovati in izvršiti odločitev
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije, ki opravi končni izbor
kandidatov.«
2. Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.

3. Razveljavitev Poslovnika skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Predlog sklepa: z dnem 14. 7. 2011 se
razveljavi Poslovnik skupščine Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
4. Določitev prejemkov članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da članom nadzornega sveta in
članom komisij nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. za udeležbo na sejah in za
pripravo na seje pripada sejnina in doplačilo za opravljanje funkcije v naslednjih bruto
zneskih:
– sejnina za udeležbo na posamični seji
nadzornega sveta: 275 EUR,
– sejnina za udeležbo na posamični dopisni seji nadzornega sveta: 220 EUR,
– sejnina za udeležbo na posamični seji
komisije nadzornega sveta: 220 EUR,
– osnovno plačilo za opravljanje funkcije
in nalog v nadzornem svetu:
– za predsednika nadzornega sveta:
11.000 EUR,
– za namestnika predsednika nadzornega
sveta: 8.030 EUR,
– za člana nadzornega sveta:
7.300 EUR.
Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih v višini ene dvanajstine navedenih letnih zneskov. Če opravljajo
funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni
do sorazmernega izplačila glede na število
delovnih dni.
Sejnina članom nadzornega sveta in/ali
komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že
prejeli sejnine, ki dosegajo 50% višine plačila
za opravljanje funkcije.
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali
izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne
udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta
in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo
zakonsko določeno odgovornost.
Člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila stroškov prevoza, dnevnic in
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in
sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in
drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo.
2. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
z dnem sprejema na skupščini. Z njim se
preklicuje sklep 42. seje skupščine z dne
6. 3. 2009.
5. Pojasnilo o izplačilu regresa za leto
2011.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni
dopust za leto 2011.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar,
ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je na presečni dan 10. 7.
2011). Delničar Republika Slovenija skladno
s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN)
izvršuje svoja upravičenja preko Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo, je na vpogled na sedežu Kapitalske
družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119,
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije pa prejme gradivo za
skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d.
uprava
Borut Jamnik
predsednik uprave
nadzorni svet
Roman Dobnikar
predsednik nadzornega sveta
Ob-3536/11
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
19. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 11. 7. 2011, ob 13 uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje
skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Dokapitalizacija LIP Radomlje d.d.
Predlog sklepa:
3.1. Osnovni kapital družbe LIP Radomlje
d.d. sedaj znaša 1.740.485,73 EUR in je razdeljen na 417.090 delnic.
Za povečanje osnovnega kapitala se izda
100.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju, kot osnovni kapital,
tako da je celotni osnovni kapital družbe po
povečanju osnovnega kapitala razdeljen na
517.090 delnic.
Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 10 EUR po delnici, tako da
znaša skupna vrednost dokapitalizacije
1.000.000,00 EUR. Obstoječi osnovni kapital se dvigne iz 1.740.485,73 EUR na znesek
2.157.680,16 EUR, presežek zneska dokapitalizacije v višini 582.805,59 EUR pa se
prenese na kapitalske rezerve.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice, ki
so enaka kot upravičenja in pravice že obstoječih delnic. Glede načina in pogojev prenosa
novo izdanih delnic, se uporabljajo določila
Statuta družbe.
V skladu s Statutom, imajo dosedanji delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.
Ljubljana, prednostno pravico do vpisa v so-

razmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Rok za uveljavitev te pravice je od
12. 7. 2011 do 12. 8. 2011.
V primeru, da vsi obstoječi delničarji prednostne pravice ne bodo izkoristili v celoti, bo
družba neprodane delnice iz prvega kroga
prodala ostalim zainteresiranim delničarjem,
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe.
Vpis novih delnic se izvede v GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d., za
prvi krog od 12. 7. 2011 do 12. 8. 2011, za
drugi krog od 16. 8. 2011 do 16. 9. 2011.
Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vplačane vse razpisane delnice.
Delnice se vplačajo v celoti v denarju,
v polnem emisijskem znesku.
V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila izplačala oziroma vrnila vplačnikom najkasneje v osmih
delovnih dneh, po končanem drugem krogu
prodaje.
Delnice bodo izdane, razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki. Delničar, ki bo vpisal in
vplačal nove delnice, se vpiše v kot imetnik
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Ljubljana.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni Statut družbe zaradi uskladitve s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala in sicer tako, da
bo možno vpisati v sodni register povečanje
osnovnega kapitala, glede na dejansko vplačano število dokapitalizacijskih delnic.
4. Prenehanje in začetek likvidacije družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova 15, 1235 Radomlje.
Predlog sklepov:
4.1. Skupščina delničarjev družbe LIP Radomlje d.d., sprejme sklep o prenehanju in
začetku likvidacije (sklep o likvidaciji) družbe
Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova 15, 1235 Radomlje.
4.2. Skupščina sprejme sklep o likvidaciji
družbe na podlagi in skladno z določilom druge alineje 402. čena. ZGD-1, to je iz razloga
sprejetja sklepa skupščine družbe o prenehanju družbe.
4.3. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Asto Dvornik, rojen 18. 9. 1958, stanujoč
Litostrojska cesta 26, 1000 Ljubljana.
4.4. Vsi upniki in delničarji morajo prijaviti
svoje terjatve v roku 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu
RS, in sicer na naslov: Lesno industrijsko
podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Likvidacijski upravitelj, Pelechova 15, 1235 Radomlje.
4.5. Likvidacijski upravitelj opravlja vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu
s 412. do 424. člena ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan
vpisa začetka likvidacije v sodni register.
4.6. Z dnem vpisa začetka likvidacije
v sodni register, se razreši funkcije direktorja
družbe Asto Dvornik, Litostrojska cesta 26,
1000 Ljubljana.
4.7. Likvidacijski upravitelj je upravičen
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, s pogojem, da so s tem optimalno izkoriščene obstoječe proizvodne kapacitete in da
imajo posli primerno dohodkovnost.
Obrazložitev:
Družba LIP Radomlje d.d., se že dlje časa
srečuje z večjimi težavami v poslovanju, katerih glavni vzrok je pretežna izguba kupcev
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izdelkov v ZDA oziroma premajhna naročila
kupcev v državah, kjer še kupujejo izdelke
družbe. Posledica teh težav se odraža tudi
v samih rezultatih poslovanja in tako družba
dosega vedno slabše rezultate poslovanja,
čedalje hujše pa so tudi njene likvidnostne
težave. Prizadevanja uprave so šla v smeri,
da se intenzivirajo prizadevanja za pridobitev
novih trgov in kupcev in da se manjši realizaciji prilagodijo tudi vsi stroški poslovanja. Ta
prizadevanja niso dala pričakovanih rezultatov, predvsem na področju pridobivanja novih kupcev in tega ni mogoče pričakovati tudi
v nadaljnjem kratkoročnem, niti dolgoročnem
obdobju. Iz navedenega izhaja, da realno dosežena realizacija in iz nje izhajajoči rezultati
poslovanja, ne morejo pokrivati stroškov in da
se bo z nadaljnjim poslovanjem ustvarjal permanentni negativni rezultat, ki se bo zajedal
v samo substanco družbe. Opisane razmere
terjajo takojšnje ukrepanje in v primeru, da
delničarji ne izglasujejo predlagane dokapitalizacije družbe, je po mnenju uprave nujno, da
se s sprejetjem sklepa o likvidaciji zagotovi poplačilo vseh že nastalih terjatev družbe, kakor
tudi, da se skladno z določili ZDR regulirajo
vse obveznosti do zaposlenih delavcev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe in
glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana konec 4 (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 (četrtega)
dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je
pravočasna, če prispe na sedež družbe Lesno
industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova
15, 1235 Radomlje, do vključno 7. 7. 2011.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po
objavi sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica
skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine
se glasuje z glasovnicami razen o prvi točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom
ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega
registra.
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Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim
sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje
d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje, in sicer
vsak delavnik, od 8. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine, do vključno dneva
zasedanja skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik

Razširitve dnevnih redov
Ob-3448/11
Na podlagi določil Statuta družbe Gopek,
Nova Gorica d.d. ter 298. in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava
družbe objavlja dopolnitev dnevnega reda
21. skupščine Gopek Proizvodnja strojev za
živilsko industrijo Nova Gorica d.d., sedež
Nova Gorica.
S tem se dopolnjuje dnevni red skupščine
delniške družbe Gopek Proizvodnja strojev
za živilsko industrijo Nova Gorica d.d., sedež:
Nova Gorica, poslovni naslov: Prvomajska
ulica 37, 5000 Nova Gorica, bo v četrtek,
30. 6. 2011, ob 16. uri, v prostorih družbe
(sejna soba II. nadstropje upravne stavbe)
v Novi Gorici, Prvomajska ulica 37.
Dnevni red skupščine se na zahtevo delničarja Alojza Rota, naslov Cankarjeva 16,
5000 Nova Gorica, dopolni z dodatno 7. točko dnevnega reda, ki se skupaj s predlogom
sklepa glasi:
»7. Imenovanje dveh članov nadzornega
sveta družbe«.
Predlog sklepa, ki ga je podal delničar
Alojz Rot:
»Ugotovi se, da članoma nadzornega
sveta Božič Mirjam in Torkar Milanu, zaradi podanih odstopnih izjav, z dnem 30. 6.
2011, preneha članstvo v nadzornem svetu
družbe.
Skupščina za člana nadzornega sveta
družbe Gopek d.d. Nova Gorica, predstavnika delničarjev, imenuje: Zornik Gorazda,
roj. 10. 7. 1952, stanujočega C.25. junija 3A,
5000 Nova Gorica, in Kerševan Rajka, roj.
18. 2. 1960, stanujočega Stjenkova 34, 5290
Šempeter pri Gorici.
Mandat imenovanih članov začne teči
z dnem 1. 7. 2011 in traja štiri leta.«
Navedena dodatna točka dnevnega reda
se bo obravnavala na skupščini Gopek, Nova
Gorica d.d., ki bo v četrtek, 30. 6. 2011, ob
16. uri. Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Razglasni
del, št. 40 z dne 27. 5. 2011, stran 1269 in
nasl.
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Dopolnitev gradiva za skupščino in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Prvomajska
ulica 37, 5000 Nova Gorica, v tajništvu družbe,
je poleg ostalega gradiva za skupščino vsak
delovni dan do dneva zasedanja skupščine od
10. do 12. ure dostopno tudi gradivo v zvezi
z dodatno 7. točko dnevnega reda:
– Zahteva za dodatno točko dnevnega
reda skupščine, ki jo je podal delničar Alojz
Rot, z obrazložitvijo in predlogom sklepa, ki
naj ga sprejme skupščina.
Sklic skupščine, ta dopolnitev dnevnega
reda in celotno gradivo za skupščino, vključno z dopolnitvijo, so objavljeni tudi na spletni strani, www.gostol.eu, pod Informacija za
delničarje.
Gopek, Nova Gorica d.d.
Uprava družbe
Ob-3479/11
Uprava družbe SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, v zvezi
s 17. skupščino delničarjev, ki bo v četrtek
ob 10. uri, na sedežu družbe SGP Pomgrad,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, na
podlagi določil 298. člena ZGD-1 obvešča
delničarje, da je dne 1. 6. 2011 prejela zahtevo delničarja Intering Holding, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 392.363 delnic, kar predstavlja 47,98%
osnovnega kapitala družbe, predlog za razširitev dnevnega reda, tako, da se dnevni red
17. skupščine družbe, objavljen dne 27. 5.
2011 v Uradnem listu RS, razširi z novo točko 5., dosedanja 5. točka dnevnega reda
– Vprašanja delničarjev, pa se ustrezno preštevilči v 6. točko.
Nova 5. točka se glasi:
5. Seznanitev z odstopom in imenovanje
novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa delničarja Intering Holding d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana:
Skupščina se seznani, da je dne 24. 5.
2011 z mesta člana NS odstopil Stane Polanič. Predlagatelj Intering Holding
d.o.o. predlaga skupščini, da se na podlagi predloga NS družbe SGP Pomgrad d.d.
za novega člana nadzornega sveta imenuje
Kristian Ravnič, katerega mandat traja do
izteka mandata drugim članom NS.
Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga, da se zaradi podane odstopne izjave Staneta Polaniča imenuje nov član nadzornega sveta. Predlagani
kandidat izpolnjuje vse pogoje za opravljanje
dela člana NS.
Upravo družbe SGP Pomgrad d.d. poziva, da skladno z določili ZGD-1C na ustrezen
način objavi predlog delničarja.
SGP Pomgrad d.d.
Tadej Ružič, univ. dipl. prav.
predsednik uprave
Boris Sapač, univ. dipl. inž. gradb.
član uprave
Igor Banič, univ. dipl. ekon.
član uprave

Ob-3494/11
Družba Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d. v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavlja zahtevi delničarja Mestne občine Nova Gorica, Trg E.
Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, ki je
imetnik 401.283 delnic družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, kar skupaj predstavlja 63,6975% osnovnega kapitala družbe in Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana
Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, ki je
imetnik 141.783 delnic, kar skupaj predstavlja 22,5052% osnovnega kapitala, zahtevo
za dopolnitev dnevnega reda 11. skupščine
delničarjev družbe Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d., sklicane za dne 30. junija 2011, s pričetkom ob 13. uri, na sedežu
družbe v Kromberku, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.
Nova dodatna točka dnevnega reda se
glasi:
5/a Odpoklic članov nadzornega sveta
in imenovanje nadomestnih članov:
Predlog sklepa:
št. 1: Skupščina z dnem sprejema tega
sklepa, to je 30. junija 2011, odpokliče člana nadzornega sveta Darinko Kozinc. Za
nadomestnega člana nadzornega sveta
družbe, se za čas, ki traja od dneva izvolitve do poteka mandata dosedanjemu
članu, to je do 6. 9. 2013, izvoli Vesna
Mikuž.«
št. 2: »Skupščina z dnem sprejema tega
sklepa, to je 30. junija 2011, odpokliče člana nadzornega sveta Dragana Valenčiča.
Za nadomestnega člana nadzornega sveta
družbe, se za čas, ki traja od dneva izvolitve do poteka mandata dosedanjemu članu,
to je do 6. 9. 2013, izvoli Peter Ptičak.«
V skladu z določilom 301. člena ZGD-1
volilnega predloga ni treba utemeljevati.
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda
skupščine ja na vpogled delničarjem v tajništvu družbe Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za
skupščino.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-3401/11
Likvidacijski upravitelj družbe Komet
Metlika, d.d. – v likvidaciji objavlja dopolnitev dnevnega reda 18. seje skupščine
družbe, ki bo dne 30. 6. 2011 ob 13. uri, na
sedežu družbe.
Dnevni red, objavljen za sklic 18. seje
skupščine družbe se dopolni tako, da se
vnese nova 3. točka, ki glasi: Spremembe
Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta, kot je predlagano.
Dosedanja 3. točka dnevnega reda istega sklica postane 4. točka dnevnega reda.
Likvidacijski upravitelj: Andrej Mihevc
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Zavarovanja terjatev
SV 563/11
Ob-3452/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 563/11, DK 025/11 z dne
30. 5. 2011, je bilo stanovanje, v stanovanjski hiši v Kopru, Stara ul. št. 3, stanovanje št. 000, v prvem nadstropju, v izmeri
70,90 m2 oziroma 72,91 m2 v stanovanjski
hiši stoječi na parc. št. 183, oziroma na
parc. št. 183/2, vpisana v vl. št. 246, k.o.
Koper, zastavljeno v zavarovanje terjatev
upnice delniške družbe Hypo Alpe-AdriaBank d.d., m. št. 1319175, s sedežem Ljub
ljana, Dunajska c. 117, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Spetič
Barbare s.p., prve solidarne porokinje in
plačnice ter zastaviteljice Spetič Barbare,
drugega solidarnega poroka in plačnika
Brataševec Uroša ter tretjega solidarnega
poroka in plačnika Brataševec Vida, v višini
100.000,00 EUR glavnice s pp, z obrestno
mero, ki za kredit znaša 3-mesečni Euribor
+ 3,30% letno, s končnim rokom vračila
23. 5. 2018 v korist upnice delniške družbe
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., matična številka 1319175, s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117.
SV 424/2011
Ob-3453/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kreditu z dne,
31. 5. 2011 številko 396-8217/1 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone,
z dne 31. 5. 2011, SV 424/2011, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12. 1979, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Gornja Radgona in Uprave
Javne varnosti Murska Sobota; kupoprodajne pogodbe z dne 29. 10. 2007 sklenjene med Republiko Slovenijo Vlada RS,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, in Rašica Point
d.o.o. Ljubljana, v zvezi s sklepom Vlade
RS z dne 23. 8. 2007, in zemljiškoknjižno
dovolilo z dne 15. 12. 2010, je stanovanje
številka 4, površine 68,44 m2, v stavbi stoječi na parceli 187/8, k.o. Jamna, vpisana
v kataster stavb pod številko 367, na naslovu Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica dr. Antona
Korošca 3, številka dela stavbe 222-376-4,
zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve

v višini 50.000,00 EUR, obrestna mera je
6,5000% letno, nespremenljiva, efektivna
obrestna mera znaša na dan sklenitve pogodbe 7,58%, odplačevanje kredita: v enkratnem znesku, najpozneje do 30. 5. 2012,
z zamudnimi obrestmi, z vsemi stroški in
pripadki ter obresti v korist upnice Banke
Celje d.d., Vodnikova ulica 2, Celje, matična številka: 5026121000, davčna številka:
SI89734912.
SV 425/2011
Ob-3454/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kreditu z dne
31. 5. 2011 številko 396-8219/8, in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone,
z dne 31. 5. 2011, SV 425/2011 kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12. 1979, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko Skupnostjo Občine Gornja Radgona in Uprave javne varnosti Murska Sobota; kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 10. 2007, sklenjene med
Republiko Slovenijo Vlada RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, in Rašico Point d.o.o. Ljub
ljana, v zvezi s sklepom Vlade RS, z dne
23. 8. 2007 in zemljiškoknjižno dovolilo,
z dne 15. 12. 2010, je stanovanje na nepremičnini, stanovanju številka 5, površine
66,72 m2, v stavbi stoječi na parceli 187/8,
k.o. Jamna, vpisana v kataster stavb pod
številko 367, na naslovu Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica dr. Antona Korošca 3, številka dela
stavbe 222-376-5, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR,
obrestna mera je 6,5000% letno, nespremenljiva, efektivna obrestna mera znaša na
dan sklenitve pogodbe 7,58%, odplačevanje
kredita v enkratnem znesku, najpozneje do
30. 5. 2012, z zamudnimi obrestmi z vsemi
stroški in pripadki, ter obresti v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2, Celje,
matična številka: 5026121000, davčna številka: SI89734912.
SV 381/11
Ob-3455/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 381/11, z dne 25. 5. 2011, je bilo stanovanje na naslovu Šolska ulica 12, Spodnja

Idrija, z identifikacijsko številko 2358-75-106,
last Slavice Lapajne, rojene 31. 10. 1946,
stanujoče Spodnja Kanomlja 60, Spodnja
Idrija, kupljeno s prodajno pogodbo, sklenjeno med Slavico Lapajne in Mihom Faturjem
dne 28. 4. 2011 in overjeno v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji pod opr.
št. OV 289/11, zastavljeno v korist upnice –
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljub
ljana, matična št. 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR
s pripadki.
SV 181/2011
Ob-3456/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št.
SV–181/2011, z dne 1. 6. 2011, je bila nepremičnina – skupni podstrešni prostor,
v izmeri 120,00 m2, ki se nahajajo v 5. etaži stanovanjske hiše, na naslovu Čečovje
10a, Ravne na Koroškem, stoječe na parceli številka: 644/1, vložek številka: 1106,
katastrska občina Ravne, ki ni vpisana
v etažno lastnino, do celote (1/1) last Verner Mager, Čečovje 13, Ravne na Koroškem, na podlagi pogodb za odkup lastniških deležev skupnih prostorov (podstrešje
v objektu Čečovje 10/a št. ČE – 10/2004,
z dne 17. 11. 2004, z dne 21. 11. 2004,
z dne 21. 11. 2004, z dne 22. 11. 2004,
z dne 20. 12. 2004 in z dne 27. 12. 2004,
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica:
20.000,00 EUR, – obresti: obrestna mera je
spremenljiva in znaša 7,50% letno, ki velja
do obvestila Banke o spremembi obrestne
mere. Obrestna mera se šteje za spremenjeno, z dnem, ki je navedena v obvestilu
Banke kot dan spremembe obrestne mere.
Obresti se obračunavajo na koriščen del
kreditne linije – zapadlost glavnice: do odpoklica, z možnostjo predčasnega odplačila
kredita ter zapadlosti kredita, skupaj z nadomestili stroškov, morebitnimi zamudnimi
obrestmi, kondikcijskimi zahtevki banke
v primeru odstopa od pogodbe, ter stroški
prisilne izterjave; določenimi v tej pogodbi;
vse v korist zastavne upnice: Banke Koper,
d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, matična
številka: 5092221000, vse do dokončnega
poplačila zavarovane terjatve.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 21/2010
Os-3433/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 30. 9. 1993, sklenjene med
družbo Variform d.o.o., Kranj, kot prodajalcem, in Barbaro Luzer, Valjevčeva ulica 5,
Kranj, kot kupcem, za posamezni del št. 21,
stanovanje št. 21, v 7 etaži, s kletjo v 1.
etaži, Valjavčeva ulica 5, Kranj, v izmeri
22,51 m2, ID ZNAK 2100-925-21.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Barbare Luzer, rojene 19. 9. 1964,
Valjavčeva ulica 5, 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 30. 5. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 63/2011
Os-3169/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Jože Šuštarič, Prilozje 2, Gradac in 2. Roman Šuštarič, Prilozje 2, Gradac, ki ju oba zastopa pooblaščenec Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu,
proti toženi stranki neznani in neznano kje
živeči dediči po Petru Jakljevič, nazadnje
stanujoč Prilozje 12, Gradac, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 3.000,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku dne 22. 4. 2011 postavilo začasnega
zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem po Petru Jakljeviču, nazadnje
stanujoč Prilozje 12, Gradac.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznanim in neznano
kje živečim po Petru Jakljeviču, nazadnje
stanujočem Prilozje 12, Gradac, in nato na
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali
njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 4. 2011
P 58/2011
Os-3170/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Vrlinič Veljko, Bojanci
33, Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznani dediči neznanega bivališča

po pokojnem Vrlinič Petru, nazadnje stanujoč Bojanci 49, Vinica, zaradi ugotovitve
lastninske pravice pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 19. 4 2011, postavilo začasnega
zastopnika neznanim dedičem neznanega
bivališča po pokojnem Vrlinič Petru, nazadnje stanujoči Bojanci 49, Vinica in nato na
neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Vrlinič Petru,
nazadnje stanujoč Bojanci 49, Vinica, in
nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 4. 2011
N 5/2011
Os-3275/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdni zadevi predlagatelja Patricka Ladic, RN 204 La Giandola, 06540 Breil-SurRoya, Francija, ki ga zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper nasprotne
udeležence: 1. Marija Klarič, 11 Amhers
Rd. W. Midland 6056, Avstralija, 2. Štefanija Pietrucha, 14 Alice Street Bellevue,
W. A. 6056, Avstralija, 3. Angela Tudor, 67
Rd. Bischoffsheim, 06300 Nice, Francija, 4.
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica, 5. Ana Hrvatin, Tina Ujeviča
8, Reka, Republika Hrvaška, zaradi delitve
solastnih nepremičnin, po predlogu predlagatelja za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku nasprotni
udeleženki Angeli Tudor, 67 Rd. Bischoffsheim, 06300 Nice, Francija, s sklepom
z dne 19. 4. 2011 postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Milana Volka iz Ilirske
Bistrice, Bazoviška 19, ki bo nasprotno
udeleženko v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 5. 2011
I 1830/2010
Os-2930/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni inpreživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Esadu
Muratoviću, Celovška cesta 195, Ljubljana
- dostava, ki ga zastopa odv. Luka Podjed, začasni zastopnik, Slovenska cesta 3,
Ljubljana, zaradi izterjave plačila preživnine
s pripadki, sklenilo:
dolžniku Esadu Muratoviču 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 določi odvetnik Luka Podjed, Slovenska cesta 47,
Ljubljana.
3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2011
VL 30854/2010
Os-3228/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Draganu Jovanović, Dušana Popoviča 8, Nič, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Ladi
Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi
izterjave 232,60 EUR, sklenilo:
razreši se začasna zastopnica odvetnica
Mojca Polc, Tavčarjeva 16, 4000 Kranj.
Dolžniku Draganu Jovanoviću, Dušana
Popoviča 8, Niš, 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 Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
4000 Kranj.
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 19. 4. 2011
I 14535/2007
Os-3229/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Fragmat Izolirka d.o.o., Cesta Majde Šilc 1, Sodražica, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Zvone Janež, Škrabčev
trg 54, Ribnica, zoper dolžnika Hilmija Dizdarevič, Ulica 6. junija 3, Ivančna Gorica, ki ga
zastopa odvetnica začasna zastopnica Helena Primožič, Tavčarjeva ul. 1, Ljubljana, zaradi izterjave 35.331,73 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dizdarevič Hilmija se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Helena Primožič, Tavčarjeva ulica 1,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika 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 Ljubljani
dne 19. 5. 2011
VL 187152/2010
Os-3230/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva ulica 21,
Nova Gorica, proti dolžniku Mervete Ahme-
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ti, Pod Primožem 10, Pivka, ki ga zastopa
zakonita zastopnica odvetnica Katja Širca,
Cankarjeva ulica 1, Postojna, zaradi izterjave 9.750,24 EUR, sklenilo:
dolžniku Mervete Ahmeti, Pod Primožem
10, Pivka, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katja Širca, Cankarjeva 1, Postojna.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika 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 15. 4. 2011
VL 212463/2010
Os-3270/11
Okrajno sodišče v Ljubljana – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij
in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, proti dolžniku Alešu Prašnikarju, Loke
12, Trbovlje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Marjan Štrtak, Trg svobode
32, Trbovlje, zaradi izterjave 801,70 EUR,
sklenilo:
dolžniku Alešu Prašnikarju, Loke 12, Trbovlje, 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 Marjan Štrtak, Trg svobode 32, Trbovlje.
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 18. 4. 2011
I 8523/2007
Os-3308/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, zoper dolžnika Nijaz Džino, Hudovernikova 4,
Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odvetnica, začasna zastopnica Nina Radulovič,
Trdinova ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave
17.470,37 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Nijaz Džino se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nina Radulović, Trdinova ulica 5,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika 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 Ljubljani
dne 24. 5. 2011
In 372/2008
Os-3034/11
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnic Mateje Martinšek, Tadeje
Martinšek in Mihaele Martinšek, ki jih zastopa zakonita zastopnica – mati Zofija Hütler,
vse stanujoče Drobtinci 11/a, Apače, ki jih

zastopa odvetnik Samo Kolnik iz Maribora, zoper dolžnika Ivana Martinška, neznanega naslova prebivališča, zaradi izterjave
14.061,90 EUR s pp, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
dolžniku Ivanu Martinšek se postavi začasni zastopnik Uroš Tomažič, odvetnik iz
Maribora, Cankarjeva ul. 8, Maribor, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni zadevi opr. št. 0427
In 372/2008 vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 4. 2011
P 39/2011
Os-3307/11
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Mojci Puc Štefanič v pravdni zadevi Banke
Koper d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, ki
jo zastopa odvetnica Anica Posega Čeč iz
Postojne, zoper tožene stranke Klemenčič
Andreja, Liminjanska cesta 104, Portorož,
ki ga zastopa začasna zastopnica odvetnica
Mirjana Djurković iz Kopra, zaradi plačila
1.900,38 EUR, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika.
Toženi stranki se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Mirjana Djurković iz
Kopra.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 5. 2011
D 55/2011
Os-2932/11
Okrajno sodišče na Ptuju je v zapuščinski zadevi po pokojnem Demaj Samiru, sinu
Demaj Avdyla, kovinskem tehniku, rojenem
28. 10. 1988, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 12. 9. 2010, nazadnje stanujoč Ul. Borisa Kraigherja 26, Kidričevo, dne 15. 4. 2011, sklenilo, da se
dediču Demaj Avdylu (Demaj Avdyl), rojen
15. 6. 1962, v skladu s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju (ZD), postavi začasna zastopnica, odvetnica
Začasna zastopnica ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dediča v skladu
s 83. členom ZPP zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavi skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 4. 2011

Oklici dedičem
D 93/2010
Os-3004/11
Ivan Knez, je dne 10. 12. 1951 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Ne-
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znanim dedičem je bila postavljena skrbnica
Irena Fister.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 5. 2011
D 598/2010
Os-3188/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Pavšič Ivanu,
pok. Ivana, rojenem 15. 12. 1896, Vitovlje
58, Šempas, ki je umrl 2. 2. 1942.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli
v poštev tudi zap. bratje in sestre oziroma
njihovi dediči, ki sodišču niso znani. V zapuščinsko maso sodita parc. št. 1194/5 in
5199/63, k.o. 2311 – Vitovlje.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 5. 2011
D 753/2009
Os-6652/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Petrovič
Stanislavu, rojenem 31. 1. 1925, umrlem
7. 1. 1984, nazadnje stanujočem Argentina,
Santa Maria 1036, Bahia Blanca.
Pokojnik je napravil oporoko. Ker se ne
ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi
bili poklicani k dedovanju na podalgi zakona, sodišče na podlagi prvega in drugega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, 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, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 10. 2010
D 149/2011, D 150/2011
Os-3306/11
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Šturm Ivani, rojeni Mihalič, Gradišče pri Materiji št. 25, rojeni dne
11. 11. 1896, in umrli dne 17. 12. 1959 in po
pokojni Žnebelj Ivanki, rojeni Šturm, Gradišče pri Materiji št. 6, rojeni dne 13. 1. 1921,
in umrli dne 13. 12. 2007, zaradi odločitve
o dedovanju nepremičnine, ki so bile po določilih ZPVAS vrnjene v last pokojni Šturm
Ivani, kot nekdanji članici Agrarne skupnosti
Gradišče.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 5. 2011

Oklici pogrešanih
N 5/2011
Os-2890/11
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku
nepravdni postopek, da se Ambrožič Stanislav, rojen 29. 6. 1913, nazadnje stanujoč
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203 Lengside, STR 34176 Winnipeg, Kanada, razglasi za mrtvega.
Pokojnik je lastnik nepremičnin v k.o.
Begunje, za katere je potrebno izpeljati dedovanje. Predlagateljica Jožefa Magdalena
Pišek je zakonita dedinja po Ambrožič Stanislavu, zato ima interes, da se v sodnem
postopku izda odločba, s katero se bo ugotovila njegova smrt. Ambrožič Stanislav je
umrl 17. 4. 2007, vendar pristojni organi
v Kanadi ne izdajo dokazil o njegovi smrti.
Brez dokazila o smrti pa ni mogoče izpeljati
zapuščinskega postopka.
Pogrešani osebi je bila kot skrbnica za
posebni primer postavljena Mira Klančnik,
Zabreznica 50A.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in
o njegovem življenju, naj se javijo Okrajnemu sodišču na Jesenicah oziroma skrbnici pogrešanega za posebni primer, v roku
3 mesecev po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 4. 2011
N 6/2011
Os-3388/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagateljice Košuta Danjele,
Delpinova 24, Nova Gorica, ki jo zastopa
odvetnica Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtve, in sicer Birsa
Franca, pok. Jožefa/Josipa iz Trsta, Birsa
Ivana pok. Jožefa/Josipa iz Trsta, Birsa Jakoba, pok. Jožefa/Josipa iz Trsta, Birsa Ivano, pok. Ignaca iz Lojev 115 ter Birsa Marijo,
pok. Ignaca iz Lojev 115, ki jih zastopa Krasomila Birsa, Branik 211, Branik.
O pogrešanih, razen podatkov, da je bil
Birsa Franc rojen dne 30. 12. 1870, Birsa
Ivan dne 22. 7. 1875, Birsa Jakob dne 26. 7.
1878, Birsa Ivana dne 23. 6. 1902 in Birsa
Marija dne 30. 6. 1906, ter izpiska iz zemljiške knjige, da so bile pogrešane osebe žive,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanih Birsa Franca, Birsa Ivana, Birsa Jakoba, Birsa Ivane
in Birsa Marije, naj to javijo tukajšnjemu
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sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2011
N 18/2011
Os-3389/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Mavrič Marjana,
Ul. Talcev 4, Deskle, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Petra
Kamenščka, pokojnega Štefana, Kamence
176, ki ga zastopa Mavrič Nada, Ul. Talcev
4, Deskle.
O pogrešanem, razen izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa,
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Petra Kamenščka, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2011
N 25/2010
Os-7610/10
Okrajno sodišče v Postojni po okrajni
sodnici Darji Morelj vodil nepravdni postopek na predlog predlagateljev: 1. Danijela
Štemberger, Gornja Košana 23, Košana in
2. Anton Štemberger, Gornja Košana 23,
Košana, ki ju oba zastopa Miran Škrinjar,
odvetnik v Postojni, zaradi razglasitve za
mrtvega Andreja (Andreasa) Likona, rojenega 29. 11. 1877 v Gornji Košani 33, neznanega bivališča.
O pogrešanem so znani rojstni podatki,
podatek, da je nazadnje živel v Trstu, nato
pa se je verjetno izselil v Južno Ameriko in
da je bil poročen z Mariano, rojeno Železnik,
rojeno 17. 8. 1856.
Sodišče poziva Andreja (Andreasa) Likona, da se oglasi ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Andreja
(Andreasa) Likona, da to sporočijo sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 12. 2010
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Benčič Alen, Šared 28, Izola – Isola,
zavarovalno polico, št. 41601002359, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc‑320169
Berdnik Robi, C. Dolomitskega odreda
96, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500064374, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gni‑320013
Bosak Walter Andreas, Strma ulica 5, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500070123,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑291
Cirkulan Rok, Čopova 16, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500022959, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gns‑320153
Ereš Zdenko, Rozmanova 15, Koper
– Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500083835. gnr‑320179
Erjavec Gregor, Ulica bratov Jančar
13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500014267, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnc‑320144
Filipčič Danilo, Morova ulica 25B, Izola –
Isola, zavarovalno polico, št. 40302000613,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnb‑320170
Hrušovar Robert, Rimska cesta 71,
Šempeter v Savinjski dolini, zavarovalno
polico,
št.
50500018566,
izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnv‑320175
Kocjančič Jan, Dekani 297, Dekani,
zavarovalno polico, št. 50500059196, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑329
Kocjančič Jan, Dekani 297, Dekani,
zavarovalno polico, št. 50500059194, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑328
Kozlevčar Miha, Pot na Labar
31b, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500033011, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnd‑320168
Lukan Jana, Tržaška cesta 416,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 50500029357, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gno‑320082
Medved Marija, Sp. Jablane 33, Cirkovce,
zavarovalno polico, št. 50500029408, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑341
Nemet Matej, Kobilje 16, Kobilje,
zavarovalno polico, št. 50500059273, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑283
Prelac Pavel, Gabersko 46, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 41601003218, izdala
zavarovalnica Slovenica – KD Življenje.
gnn‑320008
Rode Teran Tadeja, Brezovica pri Zlatem
Polju 2A, Lukovica, zavarovalno polico, št.
50500066388, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt‑320177
Sadar Luka, Sušica 7, Ivančna Gorica,
zavarovalno polico, št. 50500056711,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnm‑320184
Teršek Zdravko, Šavna Peč 13, Hrastnik,
zavarovalno polico, št. 50500045910, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq‑320005
Zajc Adrijana, Šentrupert 86, Šentrupert,
zavarovalno polico, št. 5108954, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnu‑320051

Arnuš Mirko, Kicar 65, Ptuj, spričevalo
1., 2. in 3. letnika ter zaključnega spričevala
Poklicne kovinarske šole Ptuj, smer
strugar, izdano leta 1977, 1978, 1979,
1979. m‑261
Balog Damijan, Keleminova 11, Maribor,
zaključnega spričevala SKSŠ Maribor, smer
mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta
1993. m‑285
Bečić Armin, Borova vas 23, Maribor,
spričevalo 2. letnika II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m‑339
Borko Milan, Lačaves 22, Kog, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole in
gimnazije Maribor, smer gradbinec, izdano
leta 1984. m‑262
Brajko Adam, Strunjan 64, Portorož –
Portorose, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Antonijo Sema Piran. gnl‑320135
Brezigar Katja, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2004, 2005. gno‑320132
Butolen Stanislav, Čermožiše 58, Žetale,
zaključnega spričevala Strojne in metalurške
šole Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta
1992. m‑263
Cafuta Liljana, Ferkova ulica 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Juga Polak MB, smer bolničar, izdano
leta 1998. m‑289
Cividini Valentin, Hrenova ulica 24,
Ljubljana, indeks, št. 30015899, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnw‑320049
Čučko Katja, Zg. Partinje 44, Jurovski
Dol, spričevala o poklicni maturi, SŠGT
Maribor, poklic turistični tehnik, izdano leta
2007. m‑301
Dimic Martinovič Ana, Zabretova ulica
15/K, Ljubljana, spričevalo 8. razreda
OŠ Jožeta Moškriča, izdano leta 2010.
gnh‑320164
Dindić Fehim, Cesta dveh cesarjev 104P,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne papirniška šole Ljubljana, izdano
leta 1980. gnx‑320048
Ekart Zlatko, Ulica Frana Kavčiča 3,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske komercialne šole MB,
izdano leta 1980. m‑334
Erklavec Pina, Dragomerška cesta 32,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano
leta 2010. gnj‑320137
Ferlež Nina, Zgornje Sečovo 19,
Rogaška Slatina, spričevalo 7. razreda VI2
II. OŠ Rogaška Slatina, izdano leta 2009.
gnt‑320127
Ferlič Sašo, Sp. Brežnica 51, Poljčane,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2004,
2006. m‑302
Flos Nataša, Kukova 60, Juršinci,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje ekonomske
šole Ptuj, program 3+2, smer poslovni
tehnik, izdano leta 2002, 2003. m‑327

Fürst Igor, Ramovševa ulica 48, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Poljanske gimnazije. gnx‑319998
Gajs Edvard, Sp. Brežnica 11, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ v
Mariboru, izdano leta 1965. m‑272
Geček Sandra, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje, smer medijski tehnik, izdano
leta 2005. m‑310
Geček Sandra, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, spričevala za 4. letnik maturitetnega
spričevala, Srednje šole za oblikovanje, smer
medijski tehnik, izdano leta 2006. m‑321
Glinšek Matic, Arnače 1, Velenje,
spričevalo 3. letnika Biotehniške šole MB,
izdano leta 2010. m‑314
Golavšek Miha, Travniška ulica 10,
Hotinja vas, Orehova vas, spričevala o
zaključni izobrazbi Lesarske šole Maribor,
izdano leta 2005. m‑267
Gošnjak Denis, Plintovec 2A, Zgornja
Kungota, zaključnega spričevala Srednje
gostinske šole Maribor, smer kuhar, izdano
leta 1992. m‑275
Gril Mateja, Grčarice 35A, Dolenja vas,
obvestila o uspehu Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 2006. m‑299
Guček Manja, Kongresni trg 15, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Božidarja Jakca,
izdano leta 2010. gnp‑320014
Hafner Hargita, Ulica 4. novembra 12,
Selnica ob Dravi, indeks, št. 1201/2007/08,
izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem
MB, poklic natakar. m‑307
Horvat Matjaž, Ljubljanska 27, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Izobraževalnega
centra organov za notranje zadeve v
Ljubljani, izdano leta 1991/1992, 1992/1993.
gne‑320042
Horvat Tara, Štrekljeva ulica 36, Maribor,
letnega spričevala za 1., 2. in 3. letnik ter
obvestila o uspehu za 4. letnik Srednje
ekonomske šole MB, izdana leta 2006,
2007, 2008, 2009. m‑304
Horžen Nicole, Partizanska c. 33,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje, poklic frizer, MB, izdano leta
2008. m‑315
Hrovat Maruša, Zgornje Pirniče 71B,
Medvode, spričevalo 7. razreda OŠ Preska,
Medvode, izdano leta 2009, izdano na ime
Hrovat Apolonija. gny‑319997
Jakša Tatjana, Miren 56, Miren,
spričevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano leta 1990/1991. gny‑320122
Jamnik Tomaž, Britof 357, Kranj,
spričevalo 3. letnika BIC Ljubljana,
Gimnazija in vetrinarska šola, izdano leta
2009. gnz‑320171
Jamšek Jaka, Podjavorškova 3, Celje,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Frana
Roša Celje, izdano leta 2009. gnz‑320146
Jurič Matevž, Frajhajm 62, Šmartno na
Pohorju, spričevalo 3. letnika Biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2010. m‑281
Jurič Žan, Špindlerjeva 4A, Maribor,
spričevalo 1. letnika Splošne gimnazije
Slovenska Bistrica, izdano leta 2009.
m‑308
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Karlo Zlatko, Negova 56, Spodnji Ivanjci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole Maribor, smer živilski
delavec, izdano leta 1989. m‑331
Kokelj Marjeta, Podjelovo Brdo 26,
Sovodenj, spričevalo 8. razreda OŠ Cerkno
– spomenik NOB, št. 812, izdano leta
1975, izdano na ime Podobnik Marjeta.
gnp‑320006
Kokol Boštjan, Krčevina pri Ptuju 78,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Elektro
šole Ptuj, smer elektrotehnik, izdano leta
1997. m‑305
Koler Katja, Cankova 17, Cankova,
indeks, št. 22063620, izdala Fakulteta za
šport. gnm‑320134
Korže Janez, Grdina 29, Stoperce,
zaključnega spričevala Strojne šole Ptuj,
smer strojni tehnik, izdano leta 1994.
m‑312
Kozel Aleksandra, Breg 2, Majšperk,
spričevalo o končanem 7. razredu
Osnovne šole Majšperk, št. 74/736-2010.
gnv‑320150
Krajnc Anita, Koroška cesta 25, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2001.
m‑269
Krajnc Darko, Zg. Leskovec 11, Ptuj,
zaključnega spričevala, Srednje živilske
šole Maribor, smer mesar, izdano leta 1997.
m‑323
Kralj Urban, Malečnik 154, Malečnik,
spričevala o opravljeni poklicni maturi
Srednje kmetijske šole Maribor, smer
kmetijski tehnik, izdano leta 2003. m‑326
Krivec Polonca, Majšperk 38, Majšperk,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem MB, smer kuhar,
izdano leta 1994, 1995. m‑292
Križaj Luka, Cimermanova ulica 8,
Ljubljana, indeks, št. 22071990, izdala
Fakulteta za šport. gnv‑320000
Kuplen Samo, Osek 56, Benedikt,
zaključno spričevalo SKSMŠ v MB, poklic
finomehanik, izdano leta 1998. m‑300
Lah Branko, Pobrežje 100, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
šole Ptuj, smer oblikovalec kovin, izdano
leta 1991. m‑306
Lebar Gorazd, Malgajeva 5D, Maribor,
spričevalo – zaključno, Šolskega centra pri
Tamu, smer industrijski strojni tehnik, izdano
leta 1979. m‑325
Lesar Neža, Prijateljev trg 3, Ribnica,
spričevalo 7. razreda OŠ dr. Franceta
Prešerna, izdano leta 2008. gng‑320165
Levačič Špela, Gubčeva 25, Zgornja
Polskava, spričevalo 3. in 4. letnika
Ekonomske gimnazije, 5 predmet poklicne
mature Ekonomske gimnazije, poklic
ekonomski tehnik, izdano leta 2008, 2009,
2010. m‑273
Lovrenčič Vlado, Nova vas 43, Ptuj,
zaključnega spričevala Srednje elektro šole
Ptuj, smer elektrikar energetik, izdano leta
1993. m‑265
Lukačić Mario, Florjan 189, Šoštanj,
spričevalo Šolskega centra Velenje, izdano
leta 2006/2007. gno‑320182
Mahmić Amina, Gregorčičeva 67, Idrija,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
2010. gnm‑320009
Marhold Danijel, Smetanova 34, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor, smer obdelovalec
kovin, izdana leta 1988. m‑280
Maroh Lizika, Hrastje 85, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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trgovske šole Maribor, smer prodajalka,
izdano leta 1975. m‑333
Merčnik Sara, Radvanjska 61, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v MB, izdano leta 2010. m‑316
Milatović Snežana, Drenov Grič 71,
Vrhnika, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 1998,
1999, 2000 in 2000. gnw‑319999
Mravinc Anton, Kot 42, Semič, spričevalo
2. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta
1988. gnr‑320004
Oblak Maruša, Hrušica 71/d, Hrušica,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Tone Čufar Jesenice, izdano leta 2009.
gnn‑320158
Ogrinc Renato, Radvanjska cesta 29,
Maribor, diplomo SKMŠ Maribor, izdana leta
1987. m‑268
Oman Sabina, Sp. Velka 17, Zgornja
Velka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole MB, smer trgovec
prodajalec, izdano leta 2006. m‑336
Ornig Gorazd, Slovenja vas 68, Hajdina,
spričevalo 5. letnika Elektro šole Ptuj,
program 3+2, smer elektrotehnik elektronik,
izdano leta 2010. m‑340
Osep Danaja, Omersova 71, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2010. gny‑320172
Parkelj Leon Nick, Erbežnikova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc. gnf‑320166
Perko Jernej, Gabrsko 69a, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
1993. gnm‑320159
Petek Barbara, Vršnik 12A, Zgornja
Kungota, spričevalo 3. letnika III. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2010. m‑311
Petek Lana, Sončna pot 18, Velenje,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Gorica, št. 148/2009, izdano leta 2009.
gnq‑320155
Petek Lana, Sončna pot 18, Velenje,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Gorica, št. 394/2010, izdano leta 2010.
gnp‑320156
Planovšek Valentina, Šmartno ob Dreti
63, Šmartno ob Dreti, spričevalo 2. in 3.
letnika Poslovne komercialne šole Celje,
izdano leta 2003, 2004. gns‑320178
Pogorelec Gaj, Operska cesta 49B,
Ribnica, spričevalo 7. razreda OŠ dr.
Franceta Prešerna Ribnica, ev. št. 328/0914, izdano leta 2009. gnd‑320043
Pori Jerca, Dobja vas 48, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 01004140,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gne‑320167
Primožič Denis, Za Hrastjem 11, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključnega
izpita Srednje strokovne šole MB, izdano
leta 2001, 2002, 2004. m‑295
Prineg Zdravko, Gregorčičeva 15,
Maribor, zaključnega spričevala Lesarskega
šolskega centra Limbuš, smer ozki profil,
izdano leta 1977. m‑294
Ramovš
Nina,
Hrastovica
29a,
Mokronog, indeks, št. 32010268, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta, leto izdaje
2010/2011. gnr‑320154
Robin Tadej, Dornava 85D, Dornava,
spričevala poklicne mature Srednje
ekonomske šole Maribor, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2006. m‑279
Rovan Anže, Cesta na Postajo 56,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 8. razreda

Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, izdano
leta 2009/2010. gny‑320047
Rugelj Darja, Okrog 1, Šentrupert,
indeks, št. 01006482, izdala Pedagoška
fakulteta. gnb‑320145
Sakelšek Klaudija, Bavdkova ulica
1, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Bežigrad, izdano leta 2009. gnb‑319995
Sever Aleksandra, Panonska ulica 6,
Maribor, indeks, št. 13010115856, izdal
Izobraževalni center Piramida v MB. m‑346
Skubic Anita, Prešernova cesta 33,
Grosuplje, obvestilo o uspehu na maturi
Srednje ekonomske šole Ljubljana, leto
izdaje 2001. gnk‑320011
Slemenjak Dimitrij, Ožbalt 62, Ožbalt,
zaključno spričevalo SŠGT v MB, št. 900,
leta 1995. m‑345
Smisl Barbara, Migojnice 25, Griže,
indeks, št. 18010715, izdala Filozofska
fakulteta. gnv‑320050
Softić Seudin, Stantetova 7, Velenje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Velenje, št. 071-683-303, izdano leta 2007.
gnz‑320121
Sovec Timotej, Preša 5D, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Elektro šole Ptuj, smer
elektro tehnik računalništva, izdano leta
2010. m‑338
Stakne Mateja, Javorje 10, Črna na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
biotehniške šole Maribor, smer veterinarski
tehnik, izdano leta 2010. m‑319
Strnad Nejc, Zg. Duplek 90C, Spodnji
Duplek, spričevala o letnem uspehu, I.
Gimnazije Maribor, 3. letnik, izdano leta
2010. m‑322
Šekli Anja, Goriška cesta 1, Kobarid,
zaključnega spričevala o poklicni maturi,
Srednje šole Veno Pilon v Ajdovščini,
smer predšolska vzgoja, izdano leta 2009.
gnn‑320183
Šepič Sandra, Podgrad 110, Podgrad,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
2000. gnf‑320041
Šeško Manuela, Gosposvetska 27A,
Maribor, letno spričevalo 2. letnika Srednje
živilske šole, poklic slaščičar, izdano leta
1996. m‑298
Škrlj Vesna, Begunje pri Cerknici
131, Begunje pri Cerknici, preklic dijaške
izkaznice, objavljenega v Uradni list RS, št.
43/11, št. GNM 319934. gnu‑320176
Špan Borut, Fram 51, Fram, spričevalo 1.
letnika Srednje trgovske šole MB, program
PTI, izdano leta 2008. m‑320
Štern Majda, Krekova ulica 21, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri v MB, izdano leta 1971. m‑309
Štuhec Franc, Pršetinci 38, Sveti Tomaž,
spričevalo 1. letnika Gradbenega šolskega
centra Maribor, smer zidar, izdano leta 1972.
m‑270
Štumpfel Ksenija, Gruča 5a, Šentjernej,
spričevalo 1. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano leta 1998, izdano na ime Jereb
Ksenija. gni‑320038
Tetičkovič Matej, Meljska cesta 13,
Maribor, spričevalo 9. razreda OŠ Franc
Rozman Stane, izdano leta 2009. m‑344
Trdina Larisa, Sorška cesta 36A, Škofja
Loka, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Škofja Loka – mesto, izdano leta 2010.
gnq‑320180
Vengust Marija, Zoisova 1, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne šole Celje, št. 42/84-31,
izdano leta 1984. m‑264
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Verko Dejan, Kostanjevec 16, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, smer gost. tehnik, izdano leta 1996.
m‑317
Vlašič Luka, Rateče 159, RatečePlanica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za farmacijo in kozmetiko, Ljubljana, izdano
leta 2006. gnu‑320001
Vrtarič Erika, Štihova ulica 12, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana. gnd‑320143
Zagoričnik Nuša, Graščinska cesta 15,
Prebold, spričevalo 8. razreda OŠ Prebold,
št. 287/10, izdano leta 2010. gnp‑320181
Zakrajšek Nadja, Smelijevo naselje 54,
Stari trg pri Ložu, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole, izdano leta
2001. gnc‑320044
Zamuda Tilen, Plitvički vrh 31, Gornja
Radgona, indeks, št. 30800590, izdala
Medicinska fakulteta MB. m‑297
Žekš Aleksander, Osek 114, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kmet. mehanizacije MB, smer kmetijski
mehanik, izdano leta 2000. m‑335
Žigante Nataša, K Roku 2a, Novo mesto,
indeks, št. 30016158, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnj‑320012
Žnidarič Tomaž, Pavlova vas 10, Pišece,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo
mesto, izdano leta 2010. gnu‑320151
Žula Tina, Strossmayerjeva 32B, Maribor,
spričevalo 3., 4. letnika in zaključnega izpita
Srednje prometne šole Maribor – smer
prometni tehnik, izdano leta 1995, 1996,
1996. m‑332

Drugo preklicujejo
Adamović Aleksandra, Kozlovičeva
ulica 1, Koper – Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 04040554, izdala Fakulteta
za upravo. gnj‑320162
Avdić Semir, Koroška 74, Maribor,
študentsko izkaznico, št. S1008319, izdala
Fakulteta za strojništvo MB. m‑343
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
ulica 9, Kranj, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500028924010, na ime
Milorad Bažalac, izdana dne 22. 3. 2011,
velja do 30. 9. 2013, izdajatelj Cetis d.d.
gnp‑320131
Bračič Iva, Vošnjakova 6, Zgornja
Polskava, dijaško izkaznico, izdala I.
Gimnazija Maribor, št. 0006030382. m‑277
Cegnar Adrijana, Lomanoše 31, Gornja
Radgona, dijaško izkaznico, izdala Prometna
šola Maribor, št. 000603475. m‑276
Črnko Tadej, Bezena 88, Ruše, dijaško
izkaznico, izdala I. Gimnazija Maribor, št.
0006039369. m‑290
Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice,
potrdilo za voznika tujca na ime Mišić
Predrag, št. 006986/SŠD61-4-1113/2001,
velja do 15. 5. 2011; Pejnović Željko, št.
006986/AD61-2-1501/2010, velja do 9. 4.
2011 in Zemunović Milorad, št. 006986/
BGD61-3-775/2010, velja do 22. 2. 2011.
gnd‑320126
Dežman Aljaž, Goričane 32, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 31240020, izdala
Fakulteta za farmacijo. gne‑320142
Droljc Jernej, Einspielerjeva 14, Ljubljana,
obvestilo o šolanju za 2. letnik Srednje šole

za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 2010. gni‑320163
Duh Maruša, Sadjarska ulica 15B,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala I.
Gimnazija Maribor, št. 0005986195. m‑266
Frančišek Pevec s.p., Zagorica pri
Velikem Gabru 1, Veliki Gaber, licenca, št.
007799/006, s ser. št. 00304122, reg. št. LJ
42-6KA. gng‑320140
Frančišek Pevec s.p., Zagorica pri
Velikem Gabru 1, Veliki Gaber, licence, št.
007799/002, s ser. št. 00304118, reg. št. NM
62-88M. gnj‑320141
Galičič Boštjan, Ulica Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, preklic digitalne kartice za tahograf,
št. 1070500022695000, izdal Cetis Celje.
gng‑320040
Ganzitti Denis, Ulica Veljka Vlahoviča
29, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I.
Gimnazija Maribor, št. 6030756. m‑286
Grobovšek Tina, Liminjan 26, Lucija,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 01003259, izdala Pedagoška fakulteta.
gnk‑320136
Jordanova Galena, Mladinska 39,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala I.
Gimnazija MB, št. 0005990536. m‑313
Jurič Žan, Špindlerjeva 4A, Slovenska
Bistrica, dijaško izkaznico, izdal SERŠ MB,
št. 1004125. m‑337
Kavčič Boštjan, Peščeni vrh 39B,
Cerkvenjak, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500029084000, izdajatelj Cetis d.d..
gno‑320007
Klobasa Marjan, Vinogradniška pot 14,
Maribor, licence skupnosti, št. 009947,
ser. št. 03003679, izd. 19. 10. 2009, z
veljavnostjo do 15. 10. 2014. m‑342
Knez Nina, Knafelčeva 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 30800701, izdala
Medicinska fakulteta MB. m‑330
Kobal Mira, Podkraj 64A, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 11050267, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnj‑320037
Kobinović Emsud, Sremiška cesta 13,
Krško, NPK certifikata – izvajalec zidanja
in ometavanja, izdano na ime Emsud
Kobinović, izdajatelj ZLU Trbovlje, št.
5820.009.3.1.-067-2008-85568,
izdano
13. 9. 2008. gnx‑320123
Kosmač Jernej, Cesta v Rastke 54,
Ljubno ob Savinji, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500022445000, izdajatelj
Cetis d.d. gnq‑320130
Kotnik Robert, Sedlašek 59A, Podlehnik,
potrdila o preklicu tečaja za voznika viličarja,
št. 537, opravljal 18. 6.-5. 7. 1994, izdano
7. 7. 1994. m‑284
Kovač Maja, Sp. Polskava 97c,
Pragersko, študentsko izkaznico, št. 2002
51 77, izdala Fakulteti za logistiko v Celju.
gnt‑320152
Krasniqi Bekim, Dogoška cesta 26,
Maribor, certifikat nacionalne poklicne
kvalifikacije izvajalca zidanja in ometavanja
Srednje gradbene šole in gimnazije v MB,
izdan leta 2008. m‑296
Kupljen Iztok, Okoslavci 6, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, izdalo
Ministrstvo za promet. gnx‑320148
MAB Transport d.o.o., Kidričeva ulica
52A, Rogaška Slatina, dovolilnico, št.
1891666, za državo Ukrajina, oznaka
države: 804/03. gno‑320157
Matičič Miha, Pot v Dele 2A, Rakek,
spričevala Nacionalne kvalifikacije za kodo
95, izdajatelj CPU Ljubljana, leto izdaje
2007. gnv‑320125
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Milošević Petar, Slugova ulica 1, Maribor,
potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu
SKSŠ Maribor, smer strojni tehnik, izdano
leta 1993. m‑282
Motaln Klemen, Kostanjevec 13, Zgornja
Ložnica, dijaško izkaznico, izdala SERŠ
Maribor, št. 1005131. m‑287
Nemanič Valentina, Slamna vas 1a,
Metlika, študentsko izkaznico, št. 01007157,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnm‑320059
Novak Ana, Gosposvetska ulica
53, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I.
Gimnazija Maribor, št. 0006039530. m‑274
Pečjak Anja, Cvibelj 24, Žužemberk,
študentsko izkaznico, št. 01006454,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnx‑320173
Peinkiher Boštjan, Ulica Kirbiševih 46,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003318000, izdal Cetis d.d., RS
Ministrstvo za promet direkcije RS Celje.
m‑271
Petek Urša, Sušje 3A, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 19381015, izdala
Ekonomska fakulteta. gnb‑320045
Petovar Polona, Gradiška 4B, Lenart
v Slov. Goricah, študentsko izkaznico, št.
N1003743, izdala Fakulteta za naravoslovje
in matematiko. m‑293
Picelj Ivan, Podturn 27a, Dolenjske
Toplice, preklic mojstrskega izpita, diploma,
izdala Obrtna zbornica Slovenije, leta 2006,
št: 1804-41-1806-06. gnt‑320002
Podobnik Valentina, Cerkljanski Vrh 19,
Sovodenj, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzojiteljska šola Ljubljana. gnp‑320056
Prislan Katarina, Beričevo 14, Dol
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
015892400, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gns‑320003
Rašl Natalija, Rogoznica 14, Voličina,
študentsko izkaznico, št. 09080059, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza
v Ljubljani. gnw‑320174
Rataj Rastko, Kmetijska ulica 1A,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
107050001249000, izdajatelj Cetis d.d.
gnz‑320046
Roš Katja, Vrunčeva 25D, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19363445, izdala
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
m‑324
Ržen Boštjan, Delavska ulica 7,
Senovo, digitalno tahografsko kartico, št.
107050001268800, izdal Cetis Celje d.d.
gnw‑320149
Sedar Ivan, Pameče 10, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019448000, izdal Cetis Celje d.d.
gnk‑320161
Slavnić Aleksander, Dogoška cesta
61, Maribor, študentsko izkaznico, št.
S1006081, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m‑278
Stayeria d.o.o. Podgorje, Podgorje
ob Sevnični 12A, Zabukovje, dovolilnico,
št. 0000590, za državo Hrvaška, oznaka
države: 191/11. gnl‑320160
Strah Uroš, Pot na most 5, Ljubljana –
Dobrunje, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, izdalo
Ministrstvo za promet, leto izdaje: 1998.
gny‑320147
Šantak
Jure,
Bleiweisova
71,
Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500028043000, izdajatelj Cetis d.d.
gnn‑320133
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Škorič Aleksandra, Perčeva 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20040572, izdala
Univerza v Ljubljani. gnl‑320010
Tonika
2,
d.o.o.,
Bratovševa
ploščad 8, Ljubljana, licence za vozilo
GE003995/2377/003, registrska številka LJ
X9-22A. gnw‑320128
Tonika
2,
d.o.o.,
Bratovševa
ploščad 8, Ljubljana, licence za vozilo
GE003995/2377/006, registrska številka LJ
96-1 PN. gnr‑320129
Trobec Lucija, Šentjošt 21, Horjul, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska gimnazija Vipava,
št. 0006038790. gnt‑320052
Verbe d.o.o., Zavrstnik 4, Šmartno pri
Litiji, licenco za vozilo MAN 26.414 FNLLW,
registrska št. LJ 75-7KA. gnw‑320124

Vodopivec Miha, Brodarjev trg 7,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19831843, izdala Ekonomska fakulteta.
gnz‑319996
Vogrin Klavdija, Dolge njive 17, Voličina,
dijaško izkaznico, izdala III. Gimnazija
Maribor, št. 0006032773. m‑288
Zamuda Tilen, Plitvički vrh 31, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
30800590, izdala Medicinska fakulteta
Maribor. m‑303
Žiher Tina, Zamušani 36A, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. G1006805, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m‑318
Žvanut Martin, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19813084, izdala
Ekonomska fakulteta. gnh‑320039
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