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Javni razpisi
Ob-3699/11
Obvestilo
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije zaradi varčevalnih ukrepov proračuna Republike Slovenije objavlja zaprtje javnega razpisa »Procesni vavčer 2011« (JR 5/2011-446) (objava
v Uradnem listu RS, št. 45/11 z dne 10. 6.
2011, Ob-3423/11).
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 8015-2/2011

Ob-3650/11

Sprememba
V javnem razpisu za dodeljevanje
ugodnih posojil občinam, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 7, z dne 4. 2. 2011
(Ob-1249/11) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 28,
z dne 15. 4. 2011(Ob-2522/11), s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, se
vključi naslednja sprememba:
Prva alineja v spremembi javnega razpisa se v celoti briše.
Ostalo besedilo javnega razpisa in spremembe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 331-0001/2011
Popravek

Ob-3659/11

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Črna na Koroškem za
programsko obdobje 2011/2013 (Uradni list
RS, št. 90/11) in javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Črna na Koroškem v letu 2011 (Uradni list
RS, št. 47/11 z dne 17. 6. 2011) se objavlja
popravek Javnega razpisa za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Črna
na Koroškem v letu 2011.
V javnem razpisu pod točko A1. Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo se višina
razpisanih sredstev 23.823,00 € črta in se
pravilno napiše znesek: 20.573,00 €.
Občina Črna na Koroškem
Št. 10030-108/2011
Ob-3611/11
Na podlagi 4. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 38/10) in Le-

tnega programa športa v Republiki Sloveniji
za leto 2011, sprejetega na Vladi Republike Slovenije s sklepom št. 67100-8/2010/4
z dne 23. 12. 2010, Ministrstvo za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pripravništva
strokovnih delavcev v športu
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje pripravništva za
strokovne delavce v športu, ki bodo pripravništvo opravljali v športnih društvih, nacionalnih panožnih športnih zvezah, zvezah
športnih društev, Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih, gospodarskih družbah, pri
zasebnikih in drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in
ustanovah, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu (v nadaljevanju: izvajalci
letnega programa športa).
2. Pogoji prijave
Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate,
ki imajo visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo športne smeri. Ministrstvo bo
sofinanciralo tiste izvajalce letnega programa športa, ki se bodo usposabljali za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
v športnih panogah oziroma disciplinah
pod okriljem nacionalnih panožnih in drugih
športnih zvez. Izbere se lahko samo tiste
izvajalce letnega programa športa, ki so
podali izjavo, da bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu, zaposlili oziroma z njimi sklenili ustrezno pogodbo o delu
za poln delovni čas za čas pripravništva, in
sicer za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa. Takoj po končanem pripravništvu in uspešno opravljenem strokovnem izpitu so izbrani izvajalci
letnega programa športa dolžni zaposliti
strokovnega delavca v športu za poln delovni čas oziroma z njim skleniti ustrezno
pogodbo o delu, najmanj za obdobje enega
leta. Nacionalna panožna oziroma druga
športna zveza mora podati tudi svoje pozitivno mnenje o izvajalcu letnega programa
športa in o kandidatu za pripravnika.
Vlog, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih
pogojev, se ne ocenjuje in se jih zavrne.
3. Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
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Merilo

Opis

Razred športne panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Športne panoge v IV. razredu
Športne panoge v V. razredu

Deficitarnost

Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov in strokovnih delavcev
v programih panožnih športnih šol v športni panogi. Maksimalno število točk
10 prejme vloga v tisti športni panogi, v kateri ministrstvo ne sofinancira
nobenega strokovnega delavca. Za vsakega sofinanciranega strokovnega
delavca v športni panogi prejme vloga po eno točko manj.

Izkušnje

Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik in ima izkušnje kot trener.
Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik.
Predlagan pripravnik ima izkušnje kot trener.
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10

Smer študija

Športno treniranje

30

Študijski uspeh

Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 8,49 do 8,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,99 do 8,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,49 do 7,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 6,99 do 7,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 6,0 do 6,99
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Štipendija

Kandidat je bil štipendist ministrstva

20

Podlaga za ocenjevanje
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za tekoče
leto. S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in strokovne delavce v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira
ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo
na podlagi svojih evidenc.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega
programa športa v prijavi na javni razpis, ki
jih ministrstvo preverja na podlagi seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite
Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kandidata za pripravništvo kateregakoli razreda,
ki mora trajati najmanj eno leto, v obdobju
petih let pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje predlaganega kandidata za
pripravnika se ugotavlja na podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne in druge
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu predlaganega kandidata za pripravnika
in morajo trajati najmanj eno leto. Potrebna
dokazila mora predložiti izvajalec letnega
programa športa ob prijavi na javni razpis.
Smer študija in študijski uspeh: podatki
so razvidni iz obrazca – Prijavnice na javni razpis pripravništva strokovnih delavcev
v športu.
Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje
ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se izvajalce letnega programa športa, katerih vloge so bile ocenjene z višjim
številom točk. Izbere se lahko največ dva
pripravnika iz posamezne športne panoge.
Izvajalec letnega programa športa lahko
kandidira na javnem razpisu za sofinanciranje pripravništva samo z enim pripravnikom.
4. Okvirna višina sredstev
Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo
v skladu s pogoji in merili iz tega razpisa

Število točk

plačilo za delo največ devetim pripravnikom, v okvirno ocenjeni skupni vrednosti
91.000 EUR.
V proračunskem letu 2011 je zagotovljenih 7.538,13 EUR, v proračunskem letu 2012
pa bo potrebno zagotoviti 82.919,43 EUR.
Pravica porabe so v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto
2011 zagotovljena v proračunu za leto 2011
in 2012 na ukrepu 3311-11-0024 (programske in razvojne naloge športa) na proračunski postavki 7159 Strokovne in razvojne
naloge v športu, konto 4117 (Štipendije).
Skrbnik postavke je Darko Repenšek, sekretar.
5. Višina sofinanciranja: ministrstvo bo
sofinanciralo plačilo pripravnikov v višini 80%
zneska izračunanega v skladu z 48. členom
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni (Uradni list RS, št. 6/07, 86/08, 51/09,
103/10, 36/11).
6. Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu Prijavnica na javni razpis
pripravništva strokovnih delavcev v športu, ki
ga dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/razpisi/sport/JR_
pripravnistvo_sport_2011_prijava.doc
Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. potrdilo pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o dosedanjem
trenerskem delu kandidata za pripravnika,
2. pozitivno mnenje pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o izvajalcu letnega programa in kandidatu za
pripravnika.
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, najkasneje do ponedeljka 3. oktobra 2011. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s pripo-
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ročeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev mora
biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »ne odpiraj
- Pripravništvo v športu (10030-108/2011)«
Na hrbtni strani ovitka mora biti izpisan polni
naslov izvajalca.
Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno
in ne bodo oddane na zgoraj predpisan
način, se ne bodo odpirale in bodo s sklepom zavržene in izločene iz nadaljnjega
postopka.
Predviden pričetek dela in sofinanciranja
je 1. 11. 2011 in traja 12 mesecev oziroma
do konca pripravništva v skladu 5. členom
Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list
RS, št. 38/10).
7. Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Izvajalci letnega programa športa
bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni
s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka roka prijave.
Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških
mest in ustrezne pogodbe med pripravniki
in izvajalcem letnega programa športa bodo
sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju pripravništva, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem
letnega programa in pripravnikom.
Izbrani izvajalci letnega programa bodo
morali predložiti ustrezno pogodbo z pripravnikom za čas pripravništva za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa
pripravništva strokovnih delavcev v športu
lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Direktorat za šport, Masarykova 16,
tel. 400-54-71 (Dušan Hauptman).
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 1101-4/2011
Ob-3612/11
Na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00), Programa štipendiranja z dne 6. 6. 2011 in Letnega programa
športa v Republiki Sloveniji za leto 2011,
sprejetega na Vladi Republike Slovenije,
s sklepom št. 67100-8/2010/4 z dne 23. 12.
2010, Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
kadrovskih štipendij za delovanje
na področju športa
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij za
delovanje na področju športa za študente,
ki niso v rednem delovnem razmerju in niso
prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje.
2. Pogoji prijave
Štipendije se lahko podelijo študentom:
1. ki se zavežejo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo na
področju športa ter se zavežejo zaposliti
pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za
izvajanje programov panožnih športnih šol
ali drugih programov, ki jih vodi ministrstvo
oziroma pri drugih delodajalcih na področju
športa ali bodo, v soglasju z ministrstvom,
opravljali delo kot zasebni športni delavci,
2. tretjega in četrtega letnika štiri letnih
študijskih programov športne smeri oziroma
tretjim letnikom triletnega programa športne
smeri ter absolventom,
3. za dodiplomski študij v tujini, če
v Sloveniji ni ustreznega študijskega programa,
4. na podlagi izjave izvajalcev letnega
programa športa, da jih bodo po končanem
študiju redno zaposlili ali pa bodo opravljali
delo kot zasebni športni delavci najmanj za
čas prejemanja štipendije,
5. na podlagi pozitivnega mnenja pristojne nacionalne panožne športne zveze,
6. ki niso v rednem delovnem razmerju, ne opravljajo dela kot zasebni športni
delavci polni delovni čas in niso prijavljeni
kot iskalci zaposlitve na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje.
7. ki so državljani Republike Slovenije.
3. Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjuje po merilih
iz naslednje preglednice:

Merilo

Opis

Razred športne panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Športne panoge v IV. razredu
Športne panoge v V. razredu

Deficitarnost

Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov, trenerjev
v programih panožnih športnih šol v športni panogi. Maksimalno število točk
10 prejme vloga v tisti športni panogi, v kateri ministrstvo ne sofinancira
nobenega strokovnega delavca.
Za vsakega sofinanciranega strokovnega delavca v športni panogi prejme
vloga po eno točko manj.

Letnik študija

Absolvent
Študent zadnjega letnika
Študent predzadnjega letnika

Število točk
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Merilo

Opis

Študijski uspeh

Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 8,49 do 8,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,99 do 8,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,49 do 7,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 6,99 do 7,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 6,0 do 6,99
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Študijska smer

Športno treniranje

30

Izkušnje

Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik in ima izkušnje kot trener.
Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik.
Predlagan pripravnik ima izkušnje kot trener.

Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2011.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Letnik študija: se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za
štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih,
ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na
podlagi seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj
eno leto, v obdobju petih let pred prijavo na
javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata
za štipendijo se ugotavlja na podlagi potrdila
pristojne nacionalne panožne športne zveze
o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za štipendijo in morajo trajati
najmanj eno leto. Potrdilo mora predložiti
kandidat za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ enega štipendista iz posamezne športne panoge.
4. Okvirna višina sredstev: v letu 2011
ministrstvo razpisuje in bo podelilo, v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, največ 5 štipendij v okvirno skupnem znesku
14.520 EUR, od tega 2.420,00 EUR za leto
2011 in 12.100,00 EUR, v letu 2012. Pravica porabe so v skladu z Letnim programom
športa v Republiki Sloveniji za leto 2011
zagotovljena v proračunu za leto 2011 in
2012, na ukrepu 3311-11-0024 (programske in razvojne naloge športa), na proračunski postavki 7159 Strokovne in razvojne
naloge v športu, konto 4117 (Štipendije).
Skrbnik postavke je Darko Repenšek, sekretar.
5. Višina štipendije: višino štipendij se
določi v skladu z 11. do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju
športa in je odvisna od študijskega uspeha,
kraja bivanja in stroškov izobraževanja.

Število točk

6. Čas štipendiranja: v skladu s 15. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje
na področju športa.
7. Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠŠ), ki ga kandidati lahko dobijo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport:
http://www.mss.gov.si/ ali vsak delavnik na
Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat
za šport, Masarykova 16, Ljubljana.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo s štipendiranjem po dokončanju študija sklenil ustrezno pogodbo o izvajanju trenerskega dela še za najmanj za čas
prejemanja štipendije,
2. potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija, smer študija in izbirni predmet,
3. potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za štipendijo,
4. fotokopijo bančne kartice kandidata
za štipendijo,
5. kratek življenjepis,
6. potrdilo o usposobljenosti trenerja.
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 3. oktobra 2011. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka
do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport. Vloga za financiranje kadrovske štipendije na področju športa mora
biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica mora biti označena z »Ne odpiraj - Štipendije v športu (1101-4/2011)«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti izpisan polni naslov
kandidata.
Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno in
ne bodo oddane na zgoraj predpisan način,
se ne bodo odpirale in bodo s sklepom izločene iz nadaljnjega postopka.
Predviden pričetek štipendiranja je mesec oktober 2011.
8. Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku
30 dni od poteka roka prijave.
Na podlagi sklepa bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na
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področju športa izvajalec letnega programa
športa, štipendist in ministrstvo sklenili pogodbo o štipendiranju, ki bo urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in štipendistom.
Vsa dodatna pojasnila glede javnega
razpisa kadrovskih štipendij za delovanje
na področju športa lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, tel. 400-54-71 (Dušan
Hauptman).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 342-18/2009/7
Ob-3622/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– IV. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007 – 2013 (Uradni list RS,
št. 30/11; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006
z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007
z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 CI 14 F po 001 z dne 19. novembra
2008, objavlja
javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe
v ribogojstvo
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano
ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe
v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za ukrep Produktivne naložbe
v ribogojstvo znaša 2.740.000 EUR, od tega
delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih
znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa
znaša 25 odstotkov.
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9451

Evropski sklad za ribištvo
07-13-EU, v višini
2.055.000 EUR,
Evropski sklad za ribištvo
07-13-slovenska udeležba,
v višini 685.000 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične
osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti,
kot:
– gospodarske družbe,
– zadruge,
– samostojni podjetnik posameznik,
– zavodi, ki imajo tržno dejavnost ter
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le
mikro in mala podjetja, kot so opredeljena
v točki f. 3. člena Uredbe 1198/2006/ES:
– mikro podjetje je podjetje z manj kot deset zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim
od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR.
– malo podjetje je podjetje z manj kot 50
zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od
deset milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od deset milijonov EUR.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naslednje naložbe
v ribogojstvo:
– naložbe v vališča s pripadajočo opremo,
– naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo,
– naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo,
– naložbe v školjčišča s pripadajočo
opremo,
– naložbe v objekte za prečiščevanje školjk s pripadajočo opremo, vključno
z opremo za pakiranje živih školjk,
– naložbe v druge objekte, namenjene
ribogojni proizvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo,
– nakup zemljišč za ribogojnico,
– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport živih pro
izvodov ribogojstva iz lastne vzreje;
– nakup delovnih plovil (čolni, ladje),
– drugih plavajočih naprav (splavi, pontonska plovila) s pripadajočo opremo, ki se
uporabljajo izključno v ribogojstvu;
– nakup in postavitev zaščitnih mrež,
nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav
za odganjanje plenilcev v naravi;
– naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
– naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih
objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje
vode s kisikom.
Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije

na predpisanem prijavnem obrazcu za ta
ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo
biti vse priloge in dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti
medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora imeti poravnane vse
finančne obveznosti do države.
3. Ribogojnica mora biti vpisana v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKGP, razen
novogradenj, ki se v morajo v register vpisati pred zaključkom naložbe. Dokaz o vpisu
pa se predloži zadnjemu vloženemu zahtevku.
4. Kolikor je ribogojska dejavnost kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano tudi v register
kmetijskih gospodarstev.
5. Vlagatelj mora biti nosilec vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev
vodnih organizmov in se mora nanašati na
ribogojnico, ki je predmet naložbe. Vlagatelj
mora imeti poravnane vse obveznosti plačila koncesij oziroma vodnega dovoljenja za
rabo vode po predpisih o vodah.
6. Vlagatelj mora imeti v primeru novogradenj pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje, v drugih primerih pa mora imeti
uporabno dovoljenje oziroma mora biti uporabno dovoljenje izdano lastniku nepremičnine. Če gre za graditev objektov za namen
opravljanja ribogojske dejavnosti, mora biti
objekt grajen skladno s predpisi s področja gradnje objektov. V primeru plavajočih
objektov na morju jih je potrebno postaviti
v skladu s pogoji, ki izhajajo iz koncesijske
pogodbe.
7. Ribogojnica mora imeti status odobrenega obrata pri Veterinarski upravi Republike Slovenije, razen novogradenj, ki morajo
dobiti status odobrenega obrata pred zaključkom naložbe.
8. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa
ostala predpisana upravna dovoljenja, mnenja in soglasja, skladno z zakonodajo.
9. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja
z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti
pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan
v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP, www.mkgp.gov.si in
Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja; v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si
10. Naložba v ribogojstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– diverzifikacijo v nove vrste in pro
izvodnjo vrst z dobrimi tržnimi pričakovanji,
nove vrste rib so tiste vrste, katerih ribogojna proizvodnja v Republiki Sloveniji je nizka
ali ne obstaja in za katere so tržna pričakovanja dobra,
– izvajanje novih metod gojenja, ki imajo
v primerjavi z običajno prakso v sektorju
znatno manjši negativni oziroma večji pozitivni učinek na okolje, in sicer ribogojnice, ki
za gojitev rib namenijo najmanj 50 odstotkov
iztočne vode za ponovno rabo,
– podpora tradicionalnim ribogojskim dejavnostim, ki so pomembne za ohranjanje in
razvoj gospodarske in družbene dejavnosti,
to je ekstenzivna vzreja krapov v celinskih
vodah,
– podpora za nakup opreme, namenjene
zaščiti ribogojnic pred plenilci naravi,
– izboljšanje delovnih in varnostnih razmer delavcev v ribogojstvu.
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11. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne
dediščine in varstvu okolja.
Posebni pogoji:
1. V primeru, da gre za naložbe v vzrejo
novih vrst, mora vlagatelj predložiti raziskavo o tržnih možnostih teh vrst ter ustrezno
dovoljenje za njihovo vzrejo, če gre za tujerodne vrte rib, ki ga izda pristojni organ.
2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je ribogojskih objektov
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za
ribogojske namene ter nakup pripadajoče
opreme za ribogojsko proizvodnjo), ki niso
v njegovi lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
10 let po datumu ob oddaji vloge,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov,
k naložbi.
3. Če se vlagatelj šteje za naročnika
v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora predložiti vsa dokazila, da je bil postopek izbire izvajalca in dobavitelja izveden
v skladu z navedenimi predpisi.
4. Če je vlagatelj javni zavod, ki opravlja
tržno dejavnost ribogojstva, mora imeti investicijo predvideno v potrjenem programu
dela in finančnem načrtu.
5. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti
že izvedenih del in stroškov ter popis del in
stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
6. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo za priznani in nepriznani
del naložbe. Podatki morajo biti razvidni
iz Tabele: »Finančna konstrukcija celotne
naložbe na ribogojnem objektu« iz Prijavnega obrazca.
7. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada) se kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo ali na drug transparenten način
razdelitve.
8. Kadar je ribogojstvo vključeno kot dopolnilna dejavnost kmetijskega gospodarstva, mora biti obseg ribogojske dejavnosti
vsaj v višini polovice polnega delovnega
časa, kar mora biti razvidno iz poslovnega
načrta;
9. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Če je vlagatelj kmetija z dopolnilno
dejavnostjo ribogojstva, mora imeti nosilec
kmetije poravnane vse obveznosti do države in ne sme biti v osebnem stečaju.
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10. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji:
– Vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne
dejavnosti.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
11. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno
iz ustreznih listin: originalni račun ter kopije
garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo
k opremi.
12. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj pet
let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da
bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila
dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem v poslovnem načrtu.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb ali
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev.
6. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del
ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe, javnih razpisov in odločbe
o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun
Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
7. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
8. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal s poslovnim načrtom.
9. Naložba mora biti zaključena najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje
oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni
stroški priznajo le stroški v sorazmernem
deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge
mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki
niso predmet podpore
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11. Upravičenec mora vse naložbe, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom organa za
upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani,
www.mkgp.gov.si.
12. Upravičenec mora kadarkoli omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop
do dokumentacije o projektu, ki je predmet
podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, Računskemu
sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom v obdobju
od oddaje vloge do petih let po zadnjem
izplačilu sredstev.
13. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
14. Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje:
– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
– vpis ali predlog za vpis nepremičnine
v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine,
– vpis ribogojnice v register objektov
akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga
vodi MKGP,
– odobritev ribogojnice s strani Veterinarske Uprave Republike Slovenije.
Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih.
– vključitev ribogojske strojne ali transportne opreme v proizvodnji proces, kadar
gre za nakup opreme.
Zahtevkom se predloži originalni račun.
Ko gre za nakup opreme, za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu računu
priložita kopiji tehničnega in garancijskega
lista.
15. Prejemnik sredstev se strinja, da se
opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP ter, da se
podatki o prejemnikih sredstev na konkretno
zaprosilo lahko posredujejo.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je ribogojnih bazenov, ribnikov,
kletk, sistemov za gojenje školjk, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov
namenjenih za ribogojske namene (vključno
s prodajalno rib iz lastne proizvodnje znotraj ribogojnega objekta), nakup pripadajoče
opreme za ribogojsko proizvodnjo in opremo
v prodajalni, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje ribogojske proizvodnje.
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški nakupa
gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del),
– pri nakupu strojne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme
v proizvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske proizvodnje,
– nakup opreme za transport živih ribogojskih proizvodov,
– nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice), za transport živih ribogojskih proizvodov iz lastne vzreje: s tem,

da skupni strošek za nakup transportnih
sredstev ne sme presegati 100.000 EUR
ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane
vrednosti naložbe, (v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene je opravičljiv strošek za nakup
vozila, le v deležu povezanem z rabo izključno za namene ribogojske proizvodnje),
– nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo
izključno za potrebe ribogojstva na morju,
s tem, da skupni strošek naložbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 EUR
ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane
vrednosti naložbe,
– nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne
presega 10 odstotkov priznane vrednosti
naložbe,
– nakup in postavitev zaščitnih mrež,
nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav
za odganjanje plenilcev v naravi;
– naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
– naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih
objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje
vode s kisikom,
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so
neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, stroški
nadzornikov del ter stroški izdelave vloge.
Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3. Ne glede na to se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški
nakupa zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar samo od
1. 1. 2007 dalje.
VI. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55
Uredbe 1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe
498/2007/ES se podpora po tem javnem
razpisu ne dodeli za:
– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– plačilo vodnih dovoljenj in koncesijskih
dajatev,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup transportnih sredstev, ki niso
namenjena za namene ribogojstva,
– nakup nepremičnin, razen zemljišča,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10 odstotkov skupne vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
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– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov,
– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, nakup patentov in licenc za
pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so
neposredno povezani s projektom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
– naložbe v stroje, opremo in prostore
za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo,
povezano z naložbo,
– naložbe na ravni trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov
za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo
opremo,
– naložbe v ribiška plovila, ki so v registru ribiških plovil Evropske skupnosti, tudi
če se uporabljajo v ribogojstvu
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju,
– naložbe v mesta za iztovor proizvodov
iz marikulture,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom,
– ukrepe za promocijo ribiških pro
izvodov,
– nakup rib,
– naložbe v zdravje živali v smislu izkoreninjena kužnih bolezni,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na
posamezno vlogo,
– naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
ter iz drugih javnih sredstev,
– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.

Merila

Najvišje
možno število
točk

I. Ekonomski vidik naložbe

25

– velikost ribogojstva glede na število stalno zaposlenih oseb

5

– prihodek iz dejavnosti ribogojstva

5

– povečanje obsega gojitve

5

– razvojna vizija ribogojstva

10

II. Tehnološki vidik naložbe

20

– izboljšanje veterinarsko higienskih pogojev gojitve in dobrega
počutja rib

5

– izboljšanje pogojev dela in varnosti ribogojcev

5

– izboljšanje trženja rib iz lastne proizvodnje

5

– povečanje števila gojenih vrst

5

III. Okoljski vidik naložbe

15

– okoljska sprejemljivost naložbe v ribogojstvo

10

– zaščita ribogojstva pred ribojedimi pticami

5

Skupaj

60
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Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene
presegle minimalni prag 15 točk, in sicer
glede na doseženo število točk do porabe
sredstev, razpisanih za ukrep Produktivne
naložbe v ribogojstvo.
VIII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega
75 odstotkov zagotovi EU in 25 odstotkov
zagotovi Republika Slovenija, ostalih 40 odstotkov zagotovi upravičenec.
Najmanjši znesek dodeljene podpore je
3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 1.000.000 EUR na vlogo.
Upravičenec iz naslova ukrepa Produktivne naložbe v ribogojstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 pridobi
največ 1.000.000 EUR podpore.
Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja
od 10.000 EUR, predložiti vsaj tri primerljive
ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne
dokumentacije, ki jih mora priložiti zahtevku
za izplačilo. Ponudbe morajo biti pridobljene
od neodvisnih ponudnikov. Če iz objektivnih
razlogov vlagatelj ne more zagotoviti treh
ponudb se lahko ob predhodnem soglasju
z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca oziroma
dobavitelja.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne
račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu, ki se morajo glasiti na vlagatelja in
začasno oziroma končno gradbeno situacijo
v primeru gradbenih del, potrjeno s strani
pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki za izplačilo
se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na
naložbo se lahko izdajo največ 4 zahtevki za
izplačilo. V primeru naložb, katerih priznana
vrednost je manjša od 20.000 EUR, pa se
lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo.
Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo
na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni
administrativni kontroli in nadzoru na podlagi 67. člena Uredbe. 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. Zahtevek, ki
je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, tega
razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
Če upravičenec do sredstev naložbe ne
zaključi v predpisanem roku in so mu bila
določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP izda
odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
MKGP kot organ za upravljanje OP
2007–2013 v skladu z 59. členom Uredbe
1198/2006/ES opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega javnega razpisa.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina
vloge
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Razpisna dokumentacija za javni razpis
za Produktivne naložbe v ribogojstvo, za
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor vlagateljev,
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog,
– Seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in
dokazila.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh, www.aktrp.gov.si,
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
X. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog za posamezen namen, ki se objavi na
spletni strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP v tiskani
obliki.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno pošiljko ali na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljub
ljana (velja poštni žig), od naslednjega dne
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka »ne odpiraj –
vloga na javni razpis Produktivne naložbe
v ribogojstvo«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo z odprtim javnim
razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa.
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V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki
bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora
ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu,
ki sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema
vloge se štejeta datum in čas oddaje na
pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po
prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se
dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni
po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne
dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med
postopkom preverjanja popolnosti ugotovi,
da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga
zavrne.
Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne
in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo
vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo
v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 15 točk.
Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega
praga, se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo minimalni prag, se razvrstijo glede
na doseženo število točk in odobravajo do
porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu
glede na doseženo število točk. V primeru,
če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več
popolnih vlog doseže enako število točk, se
do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo
tiste vloge, ki so bile oddane prej.
Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje
vse pogoje, določene v javnem razpisu, in
dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh
oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi
na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih
prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke
vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se
z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog 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 ter izžrebani listek
takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi
zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk,
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 vloga zavrne.

Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih dneh
odkar ga je ARSKTRP o tem pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se
šteje, da se s tem ne strinja.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper določbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti
ali odda na vložišču ARSKTRP.
Če upravičenec do sredstev naložbe ne
zaključi v predpisanem roku in so mu bila
določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTRP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz
Uredbe, tega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo vseh že prejetih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo
na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni
administrativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. 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. Zahtevek, ki je v nasprotju
z zahtevami iz uredbe, tega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz
naslova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke
za izplačilo sredstev.
MKGP kot Organ za upravljanje OP
2007–2013 lahko skladno z 67. členom
Uredbe opravlja nadzor nad izvajanjem
ukrepa iz tega javnega razpisa.
ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev za posamezen
ukrep.
Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kontrol obvešča organizacijsko enoto
ARSKTRP, odgovorno za posamezen ukrep.
Če je služba za kontrolo ARSKTRP na kraju
samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP,
sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene pomoči.
Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje kontrol na kraju samem pred
izplačilom sredstev. Administrativna struktura ARSKTRP zagotavlja ločenost izvajanja
nalog administrativnih kontrol in kontrole na
kraju samem.
Kontrole vlog ali zahtevkov na kraju samem pred izplačilom sredstev se izvajajo
z obiski upravičencev in najmanj deset odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov
odobrenih vlog za ukrep 2. osi, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto, vendar
ne manj kot pet odstotkov odobrenih vlog.
Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo
v več fazah, se kontrola na kraju samem pri
upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe. Vzorec vlog za kontrolo na
kraju samem določi ARSKTRP na podlagi
ustreznega vzorčenja. Pri teh kontrolah se
pri posameznih prejemnikih preverjajo tudi
drugi specifični pogoji za dodelitev pomoči
pri posameznem ukrepu.
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ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po
izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma
najmanj petih odstotkov skupne vrednosti
javnih izdatkov izplačanih vlog za ukrepe
2. osi, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 342-24/2011/2
Ob-3623/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– VI. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 30/11; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006
z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu
za ribištvo, (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007) z dne
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 CI 14 F po 001 z dne 19. novembra
2008, objavlja
javni razpis
za ukrep predelava in trženje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013,
za povečanje proizvodnje v predelavi rib in
povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo
oskrba tržišča s temi proizvodi.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Predelava in trženje znaša 5.750.000 EUR, od tega delež prispevka
EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%,
delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25%.
Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa se najmanj 50%
sredstev nameni mikro in malim podjetjem,
do preostalih 50% sredstev pa ostalim podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
MKGP:
9450
9451

Evropski sklad za ribištvo
07-13 EU, v višini
4.312.500 EUR,
Evropski sklad za ribištvo
07-13-slovenska udeležba,
v višini 1.437.500 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične
osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in
trženja rib kot;
– gospodarska družba,
– zadruga,

– samostojni podjetnik posameznik,
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko
le mikro, mala in srednja podjetja ter velika
podjetja kot so opredeljena v točki f. 3. člena
Uredbe 1198/2006/ES:
– mikro podjetje je podjetje z manj kot 10
zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od
dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR;
– malo podjetje je podjetje z manj kot 50
zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od
10 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja
manjšim od 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje je podjetje z manj kot
250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR.
V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz 3. člena točke f Uredbe
1198/2006/ES, velja, da mora imeti manj kot
750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 200
milijonov EUR.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naslednje naložbe
v predelava in trženje:
– naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
– naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno
s pripadajočo opremo.
– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov
iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.
Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije
na predpisanem prijavnem obrazcu za ta
ukrep v tiskani obliki. Priložene ji morajo
biti vse priloge in dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti
medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Obrat za predelavo ali trženje mora
imeti pridobljeno uporabno dovoljenje ali
pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj. Objekt mora biti grajen skladno s predpisi s področja gradnje objektov.
3. Obrat za predelavo ali trženje mora biti
registriran pri Veterinarski upravi Republike
Slovenije, razen novogradenj, ki morajo biti
registrirane pred zaključkom naložbe.
4. Za naložbe morajo biti pridobljena
vsa predpisana upravna dovoljenja, mnenja
in soglasja, skladno z zakonodajo.
5. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja
z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti
pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan
v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani MKGP: www.mkgp.gov.si in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP): www.arsktrp.gov.si.
6. Naložba v predelavo ali trženje mora
z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj
enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– izboljšanje pogojev dela,
– izboljšanje in spremljanje javnega
zdravja in higienskih razmer in kakovosti
proizvodov,
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– proizvajanje visoko kakovostnih pro
izvodov za nišne trge,
– zmanjševanje negativnih vplivov na
okolje,
– izboljšanje rabe premalo uporabljenih
vrst, stranskih proizvodov in odpadkov,
– proizvajanje in trženje novih pro
izvodov, uporaba novih tehnologij ali razvoj
inovativnih načinov proizvodnje,
– trženje proizvodov, ki izvirajo iz lokalnega iztovarjanja in lokalnega ribogojstva.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je obratov za predelavo
ali trženje s pripadajočo opremo), ki niso
v njegovi lasti, morajo biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
10 let po datumu ob oddaji vloge,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje
lastnika ali morebitnih solastnikov, k naložbi.
2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada) kot upravičeni stroški priznajo le
stroški v sorazmernem deležu glede na neto
tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
3. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe (naložba se
izvaja po posameznih fazah), morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti
že izvedenih del in stroškov ter popis del in
stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
4. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz Tabele »Finančna konstrukcija celotne naložbe na predelovalnem obratu ali obratu za
trženje« iz Prijavnega obrazca.
5. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo predelave rib, mora imeti nosilec
kmetije poravnane vse obveznosti do države in ne sme biti v osebnem stečaju.
6. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti
na kmetiji:
– Vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne
dejavnosti.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
7. Kadar gre za nakup opreme v objektih
in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno
iz ustreznih listin: originalni račun ter kopi-
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je garancijskega in tehnični lista, ki sodijo
k opremi.
8. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji in jo mora hraniti še najmanj pet
let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da
bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila
dodeljena sredstva.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb od namena odobrene naložbe ali odtujiti naložbe
ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju
z namenom dodeljenih sredstev.
6. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del
ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami uredbe, javnih razpisov in odločbe
o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun
Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
7. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov za izplačilo sredstev (v
nadaljnjem besedilu: zahtevek) že izplačana, ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
8. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal s poslovnim načrtom.
9. Naložba mora biti zaključena najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
10. Pri naložbah v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje
oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni
stroški priznajo le stroški v sorazmernem
deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge
mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki
niso predmet podpore
11. Upravičenec mora vse naložbe, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom organa za
upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru operativnega program razvoja ribištva V Republiki Sloveniji
2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani,
www.mkgp.gov.si.
12. Upravičenec mora kadarkoli omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop
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do dokumentacije o projektu, ki je predmet
podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, Računskemu
sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom v obdobju
od oddaje vloge do petih let po zadnjem
izplačilu sredstev.
13. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
14. Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zadnjega zahtevka. Kot zaključek
naložbe se šteje:
– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
– vpis ali predlog za vpis nepremičnine
v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine,
– vpis obrata v register obratov za predelavo ali trženje pri Veterinarski upravi Republike Slovenije.
Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih.
– vključitev strojne ali transportne opreme v proizvodnji proces, kadar gre za nakup
opreme.
Zahtevkom se predloži originalni račun.
Ko gre za nakup opreme, za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu računu
priložita kopiji tehničnega in garancijskega
lista.
15. Prejemnik sredstev se strinja, da se
opis aktivnosti oziroma naložbe in zneski
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP ter, da se
podatki o prejemnikih sredstev na konkretno
zaprosilo lahko posredujejo.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je obratov in prostorov za predelavo in trženje ribjih proizvodov, nakup pripadajoče opreme za predelavo in trženje,
nakup pripadajoče računalniške programske
in strojne opreme za računalniško vodenje
proizvodnje predelave in trženja,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški nakupa
gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del),
– pri nakupu strojne in transportne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani
z vključitvijo opreme v proizvodnji oziroma
tehnološki proces ribogojske proizvodnje,
– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in se bodo uporabljala izključno
za transport oziroma distribucijo ribjih pro
izvodov iz lastne proizvodnje in predelave,
s tem, da skupni strošek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 EUR
in hkrati 20% ter ne sme presegati 20%
priznane vrednosti naložbe,
– nakup zemljišč za predelovalne obrate
in obrate za trženje, ki ne presega 10% priznane vrednosti naložbe,
– splošne stroške za izvedbo projekta, ki
so neposredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 12% priznane vrednosti
naložbe, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno
povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti,
ekonomske upravičenosti, stroški nadzornikov del, ter izdelava vloge.

Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški
in stroški nakupa zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje.
VI. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55
Uredbe 1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe
498/2007/ES se podpora po tem javnem
razpisu ne dodeli za:
– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup nepremičnin,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10% priznane vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov,
– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, nakup patentov in licenc za
pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so
neposredno povezani s projektom in presegajo 12% priznane vrednosti naložbe,
– naložbe v stroje, opremo in prostore
za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo,
povezano z naložbo,
– naložbe v transportna sredstva, ki niso
gospodarska vozila oziroma in presegajo100.000 EUR ali presegajo 20% priznane
vrednosti naložbe,
– naložbe, ki niso sklenjena celota ali pri
katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja
po njihovem dokončanju,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo ribiških proizvodov,
– naložbe v trgovine in transportna sredstva za prodajo na drobno,
– nakup rib,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na
posamezno naložbo,
– naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
ter iz drugih javnih sredstev,
– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
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Št.
Najvišje možno
število točk

Merila
I. Ekonomski vidik naložbe

15

– velikost predelovalnega obrata oziroma obrata za trženje glede
zagotavljanja delovnih mest

5

– prihodek iz podprte predelovalne ali tržne dejavnosti

5

– povečanje obsega predelave oziroma trženja

5

II. Tehnološki vidik naložbe

25

– izboljšanje higienskih pogojev

10

– izboljšanje pogojev dela in varnost delavcev

5

– predelava odpadne surovine

5

– povečanje asortimana ribjih proizvodov

5

III. Okoljski vidik naložbe

20

– zmanjšanje vpliva odpadnih voda na okolje

10

– delež biološko razgradljive embalaže

10

Skupaj

60
Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene
presegle minimalni prag 15 točk, in sicer
glede na doseženo število točk do porabe
sredstev, razpisanih za ukrep Produktivne
naložbe v ribogojstvo.
VIII. Finančni pogoji dodeljevanja in izplačevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev.
2. Stopnja pomoči znaša do 60% priznane vrednosti naložbe, od katerih je delež
EU 75% in delež Republike Slovenije 25%.
Lastna sredstva upravičenca znašajo 40%
priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.
3. Ne glede na določilo iz prejšnjega
odstavka znaša stopnja pomoči v primeru
naložb velikih podjetij z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom, manjšim od 200
milijonov EUR 30% priznane vrednosti naložbe, od katerih je delež EU 75% in delež
Republike Slovenije 25%. Lastna sredstva
upravičenca znašajo 70% priznane vrednosti naložbe ter vsi neupravičeni stroški.
4. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek
dodeljene podpore je 3.500.000 EUR na
vlogo. Upravičenec iz naslova ukrepa Predelava in trženje lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ
3.500.000 EUR podpore.
5. Ne glede na določilo iz prejšnjega člena
se lahko za podjetja, ki niso mikro ali mala
podjetja, dodeli do največ 50% razpoložljivih
sredstev določenih s tem razpisom.
6. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na vrsto naložbe,
priložiti:
– kopije ponudb in zapisnike o izbiri
z utemeljitvijo,
– originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu,
– originalne začasne in originalni končno
gradbeno situacijo, potrjeno s
strani nadzornega organa in končnega
prejemnika ter originalna dokazila o njihovem plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca,
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– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano
dokumentacijo.
7. Upravičenec mora v zahtevku za storitve, dobave in dela, katerih vrednost je
višja od 10.000 EUR, predložiti vsaj tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz
projektne dokumentacije. Ponudbe morajo
biti pridobljene od neodvisnih ponudnikov.
Če iz objektivnih razlogov vlagatelj ne more
zagotoviti treh ponudb se lahko ob predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša število
ponudb. Vlagatelj mora utemeljiti izbor izvajalca oziroma dobavitelja.
8. Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP.
Število zahtevkov in roki za izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na naložbo se lahko vložijo največ štirje zahtevki.
V primeru naložb, katerih priznana vrednost
je manjša od 20.000 EUR, pa se lahko vloži
le en zahtevek.
9. Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP,
ki sredstva izplača na transakcijski račun
upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru na podlagi 67. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči
z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz uredbe, tega razpisa ali odločbe
o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo
zavrne.
10. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
11. MKGP kot organ za upravljanje OP
2007–2013 v skladu z 59. členom Uredbe
1198/2006/ES opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega javnega razpisa.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina
vloge
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za Predelava in trženje, za vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor vlagateljev,
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog,
– Seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep Predelava
in trženje
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in
dokazila.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh, www.aktrp.gov.si,
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
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vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
X. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog za posamezen namen, ki se objavi na
spletni strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP v tiskani
obliki.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno pošiljko ali na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljub
ljana (velja poštni žig), od naslednjega dne
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani MKGP.
Vlagatelj lahko odda vlogo tudi v vložišču
ARSKTRP na naslovu: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana od
naslednjega dne po dnevu objave javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge
morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani
pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis Predelava in trženje«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge in zahtevka za izplačilo
1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim
razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge ARSKTRP
obravnava in jih oceni.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni
torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa
oziroma do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP. V odpiranje
bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele
do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno
zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok
za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga
se obravnava na prvi delovni torek v tistem
mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev
vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti
v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje
na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP.
Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP
se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni
po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne
dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med
postopkom preverjanja popolnosti ugotovi,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga
zavrne.
5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne
in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo
vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo
v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči oziroma preseči minimalni
prag 15 točk. Vloge, ki ne presegajo tega
minimalnega praga, se zavrnejo. Ostale
vloge, ki presegajo minimalni prag, se razvrstijo glede na doseženo število točk in
odobravajo do porabe sredstev, in sicer po
vrstnem redu glede na doseženo število
točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev
in če dve ali več popolnih vlog doseže
enako število točk, se do porabe sredstev
javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so
bile oddane prej.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje
vse pogoje, določene v javnem razpisu, in
dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh
oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu
žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in
osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi
v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne
številke vlog se izpišejo na prepognjene
listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki
z evidenčnimi številkami vlog 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 ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji,
če so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag
točk, 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
vloga zavrne.
9. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper določbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
10. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
11. Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz
Uredbe, tega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
ARSKTRP izda odločbo, s katero zahte-

va vračilo vseh že prejetih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
12. Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP,
ki sredstva izplača na transakcijski račun
upravičenca, po opravljeni administrativni
kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca
pomeni, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek,
ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, tega
razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
13. Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev
iz naslova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke sredstev. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 EUR,
pa se lahko vloži le 1 zahtevek.
14. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega
programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe
o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo
zavrne. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTRP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 342-24/2011/2
Ob-3624/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– V. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 30/11; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006
z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu
za ribištvo, (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1198/2006/ES),
–
Uredbe
Komisije
(ES)
št. 498/2007) z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 CI 14 F po 001 z dne 19. novembra
2008, objavlja
javni razpis
za ukrep za javno zdravje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora
za izplačila nadomestila za ukrep za javno
zdravje v primeru okuženosti mehkužcev
zaradi širjenja planktona, ki proizvaja biotoksine, strupene za ljudi, zaradi česar je
začasno prepovedano dajanje mehkužcev
v promet.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za ukrep Javno zdravje znaša
200.000 EUR, od tega delež prispevka EU
v celotnih javnih izdatkih znaša 75%, delež
prispevka Republike Slovenije v celotnih
javnih izdatkih pa znaša 25%.
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Sredstva bremenijo proračunski postavki
MKGP:
9450
9451

Evropski sklad za ribištvo
07-13 EU, v višini
150.000 EUR,
Evropski sklad za ribištvo
07-13-slovenska udeležba,
v višini 50.000 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
Nadomestilo za ukrep za javno zdravje v primeru pojava biotoksinov v mehkužcih se lahko v skladu z 31. členom Uredbe
1198/2006/ES dodeli v primeru, če:
a) traja prepoved prometa mehkužcev
več kot štiri mesece zaporedoma, ali;
b) je izguba zaradi začasne prepovedi
prodaje mehkužcev večja od 35% letnega
prometa zadevnega podjetja, izračunanega
na podlagi povprečnega prometa v preteklih
treh letih.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične
osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti ribogojstva
kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik,
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po
tem javnem razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
Pogoji za pridobitev nadomestila sredstev so:
1. Vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti
na ribogojnici, ki je vpisana v centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih
ribnikov, ki ga vodi MKGP;
2. Vlagatelj mora imeti pridobljeno koncesijo za neposredno rabo vode za gojitev
morskih organizmov ter sklenjeno koncesijsko pogodbo, za posamezno gojitveno parcelo za katero vloži vlogo za nadomestilo,
3. Vlagatelj mora imeti gojitev mehkužcev prijavljeno pri Veterinarski upravi Republike Slovenije;
4. Vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije ter mora imeti poravnane davke in prispevke do države, vključno
s koncesijsko dajatvijo in vodnim povračilom
za gospodarsko rabo vode za gojitev vodnih
organizmov;
5. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Posebni pogoji:
1. Vlagatelj je moral opravljati dejavnost
gojenja in prometa mehkužcev na ribogojnici oziroma gojitveni parceli za katero je bila
izdana prepoved prometa z mehkužci, v obdobju najmanj 12 mesecev pred prepovedjo
prometa z njimi;
2. Posamezen vlagatelj lahko v obdobju
2007–2013 odda več vlog, pri čemer se
nadomestilo izračuna na celotno obdobje,
a je izplačano samo za del, ki ustreza največ dvanajstim mesecem prepovedi prodaje
mehkužcev;
3. V primeru, da so bila vlagatelju v tistem letu za določeno proizvodnjo mehkužcev že dodeljena sredstva Evropske unije ali
Republike Slovenije za nadomestilo zaradi
prepovedi prometa z mehkužci, do sredstev
iz tega ukrepa ni upravičen;

4. Prejemniki sredstev, (ime in priimek
oziroma naziv podjetja) ter opis namena dodeljenih javnih sredstev in znesek odobrenih
javnih sredstev bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.
5. Prejemniki sredstev, ki so jih pridobili
na podlagi uredbe in tega javnega razpisa,
morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet
let od dneva izplačila sredstev.
IV. Izračun premije za nadomestilo zaradi prepovedi prometa z mehkužci
(1) Premija za nadomestilo zaradi prepovedi prometa z mehkužci se izračuna z upoštevanjem:
– dejanskih izgub mehkužcev na ribogojnici v času dolgotrajne prepovedi prometa
z njimi,
– nižjih prodajnih vrednosti mehkužcev
v primeru, če so v času prepovedi prometa z njimi dosegle prekomerno velikost za
prodajo v ribarnicah in so bile primerne le
za predelavo, zaradi česar se doseže nižja
prodajna vrednost,
– nižjih prodajnih vrednosti mehkužcev
na trgu v času prenehanja prepovedi trgovanja z njimi v primerjavi z višjimi prodajnimi
vrednostmi v obdobju prepovedi prometa
z njimi,
– finančnih stroškov, glede posameznih
opravil, povezanimi z gojenjem mehkužcev
v času prepovedi prometa z njimi,
(2) Posameznemu vlagatelju se prizna
nadomestilo v višini do 50% zneska, izračunanega na podlagi določene povprečne
prodajne cene mehkužcev in pričakovane
letne proizvodnje mehkužcev na hektar.
(3) Določena pričakovana letna pro
izvodnja za slovenska področja gojenja
mehkužcev, na podlagi katere se plačuje
tudi koncesijska dajatev za gospodarsko
rabo vode za gojitev morskih organizmov, je
25.000 kg na hektar. Vrednost proizvodnje
se izračuna na podlagi cene mehkužcev pri
gojiteljih, ki je določena z Odredbo o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 93/10) in znaša
0,5 EUR za kg.
(4) Vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje iz
tretjega poglavja tega javnega razpisa, se
izplača nadomestilo za prepoved prometa
z mehkužci:
– za vsak dan neprekinjene prepovedi
prometa, vendar le v primeru če je prepoved trajala neprekinjeno več kot štiri mesece, ali
– za vsak dan prepovedi prometa z mehkužci v letu, v katerem je imel vlagatelj izgubo, večjo od 35 odstotkov letnega prometa,
izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih, vendar
le v primeru, če je bila skupna prepoved
prometa z mehkužci v tem letu daljša od
120 dni.
(5) Po izračunu se, na podlagi metodologije iz druge, tretje in četrte točke tega
poglavja vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje
iz tretjega poglavja tega javnega razpisa,
za vsak dan neprekinjene prepovedi prometa z mehkužci izplača nadomestilo do
17,12 EUR na hektar gojitvene površine.
V. Finančni pogoji dodeljevanja in izplačevanja sredstev
(1) Za izvedbo tega ukrepa za javno
zdravje je določeno 100% javno financiranje, od tega delež prispevka Evropske
unije v celotnih javnih izdatkih znaša 75
odstotkov, delež prispevka Republike Slo-
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venije v celotnih javnih izdatkih pa znaša
25 odstotkov.
(2) Do financiranja ukrepa za varovanje
javnega zdravja so upravičeni tisti upravičenci, katerih vloge so popolne, vsebinsko
ustrezne in so v skladu z določbami tega
javnega razpisa.
(3) Upravičencu se sredstva izplačajo
na podlagi odobrene vloge na javni razpis
v okviru tega ukrepa, vendar skupno največ
v višini nadomestila za 12 mesecev v finančni perspektivi 2007–2013.
(4) Sredstva se dodelijo do višine, določene s tem javnim razpisom.
VI. Razpisna dokumentacija in vsebina
vloge
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ukrep za javno zdravje, za vsebuje:
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za odobritev nadomestila,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep za javno
zdravje
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj
Vloga za dodelitev nadomestila mora biti
izdelana in predložena v skladu z zahtevami
tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in dokazila.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh, www.aktrp.gov.si,
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo vlagatelja.
VII. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
zahtevkov za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP v tiskani
obliki.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno pošiljko ali na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljub
ljana (velja poštni žig), od naslednjega dne
po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani MKGP.
Vlagatelj lahko odda vlogo tudi v vložišču
ARSKTRP na naslovu: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana od
naslednjega dne po dnevu objave javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis Javno zdravje«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP,
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tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve vloge in zahtevka za izplačilo
1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim
razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sproti glede na čas oddaje vloge, in sicer do
porabe razpisanih sredstev v okviru tega
javnega razpisa oziroma do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani
MKGP.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za
dopolnitev vloge je največ 15 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum
in čas oddaje na pošti ali oddaje na vložišču
ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge
na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj
v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi
vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če
se med postopkom preverjanja popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
vloga zavrne.
5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne
in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo
vse pogoje.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu,
ter imajo na ovojnici enak datum in čas
(ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj
za odobritev obeh oziroma vseh vlog, se
izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi
vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
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 ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če
so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna, 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 vloga zavrne.
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9. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper določbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
10. Izplačilo sredstev izvrši ARSKTRP,
ki sredstva izplača na transakcijski račun
upravičenca najkasneje v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.
11. MKGP kot organ za upravljanje OP
2007–2013 v skladu z 59. členom Uredbe
1198/2006/ES opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 54450-4/2011/3
Ob-3674/11
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7.
2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371,
z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba
1828/2006/ES), Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03,
61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US,
126/07, 48/09, 8/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
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), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007,
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07–
uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr.in 20/11, v nadaljevanju: ZOFVI), Zakona o romski skupnosti (Uradni list RS,
št. 33/07), Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004), ki
so jo sprejeli Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje na seji 20. 5. 2004, Strokovni
svet RS za izobraževanje odraslih na seji

2. 6. 2004 in Strokovni svet RS za strokovno
in poklicno izobraževanje na seji 16. 6. 2004
ter dopolnila k Strategiji iz leta 2004, ki ga
je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 140. seji, dne 17. 2.
2011, in sklepa Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi
organa upravljanja o potrditvi instrumenta
javni razpis za izbor operacij, z dne 14. 6.
2011, št. OP RČV 4/2/005-0-MŠŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Uspešno vključevanje
Romov v vzgojo in izobraževanje II«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega
razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki dodeljuje sredstva
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu
vzgoje in izobraževanja.
Namen javnega razpisa je omogočiti
učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in
izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji
in je dostopna na spletni strani: http://www.
mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/0721_
strategija_Romi.doc (v nadaljnjem besedilu:
Strategija) ter dopolnilo k Strategiji iz leta 2004,
ki je dostopno na spletni strani: http://www.
mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf.
Eden od pomembnih ukrepov za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja je
delovanje romskega pomočnika v naseljih
in šolah. V preteklem obdobju (od 2008 do
2010) je vključevanje romskega pomočnika
v šole, ki imajo vključeno večje število romskih učencev pomembno pripomoglo k večji
prisotnosti romskih učencev pri pouku ter
k povečanju stikov učencev romskih staršev
s šolo. Poleg tega si je enaintrideset pripadnikov romske skupnosti pridobilo znanja
za doseganje standardov, ki jih predpisuje
nacionalna poklicna kvalifikacija za romskega pomočnika.
S tem projektom želimo nadgraditi do
sedaj opravljeno delo in sicer tako, da bi
dvignili kakovost dela romskih pomočnikov, saj cilj zgolj obiskovanje pouka ni več
zadosten. Cilj tega projekta je uspešnejše doseganje standardov znanja romskih
učencev v osnovni šoli in njihovo čim večje
vključevanje v srednješolsko raven izobraževanja.
Za dosego teh ciljev je med drugim treba
zagotoviti nadaljnje izobraževanje romskih
pomočnikov, ki bodo vključeni v projekt. Cilj
tega projekta je zato tudi dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov. Samo tako
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bo mogoče zagotoviti pogoje za sistemsko
reševanje položaja romskega pomočnika
v nacionalnih okvirih.
Za uresničitev tega projekta je potrebno
načrtno vključiti delo romskih pomočnikov
v življenje in delo šole, in sicer glede na potrebe vsake šole, ki bo vključena v projekt,
posebej. Prav zato mora vsaka šola, skupaj z romskim pomočnikom, oblikovati načrt
vključevanja in dela romskega pomočnika.
Za doseganje namena projekta je treba
pripraviti učna gradiva in didaktične pripomočke za otroke in učence.
Aktivnosti javnega razpisa so:
1. sofinanciranje dela romskega pomočnika v vrtcih in osnovnih šolah;
2. sofinanciranje vzpostavitve projektnih timov z romskim pomočnikom v vrtcih in
osnovnih šolah;
3. sofinanciranje priprave gradiv in raznih didaktičnih pripomočkov za poučevanje
in učenje romskega jezika in kulture;
4. priprava aktivnosti za dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov;
5. priprava načrta osnovne šole in vrtca, s katerim šola ali vrtec določi aktivnosti
z namenom učinkovitejšega vključevanja
Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo
(sodelovanje s starši otrok Romov, spoznavanje romske kulture, zgodovine in identitete
ter odpravljanje stereotipov in predsodkov).
Javni razpis je celovit, zato se morajo
prijavitelji prijaviti na vse razpisane aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa.
Kazalniki na ravni javnega razpisa:
– število vključenih vrtcev oziroma šol
(vsaj 30 VIZ)
– število vključenih romskih otrok in
učencev (vsaj 500);
– število vključenih romskih pomočnikov (vsaj 20);
– število vključenih strokovnih delavcev (vsaj 40);
– število načrtov osnovnih šol in vrtcev
(vsaj 30)
– št. gradiv (vsaj 2)
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Prijava na javni razpis mora biti skladna
z namenom razpisa, obvezno je, da projekt
upošteva časovni in finančni okvir javnega
razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti.
Na javni razpis se lahko prijavi:
– pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod, vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
ki je registrirana za opravljanje dejavnosti na
področju vzgoje in izobraževanja;
– prijavitelj mora imeti za konzorcijske
partnerje vsaj trideset osnovnih šol in vrtcev
ustanovljenih v skladu z ZOFVI, ki imajo
vpisane učence Rome. Partnerske osnovne
šole in vrtci morajo v predlaganem projektu
uravnoteženo predstavljati območja Slovenije kjer živijo Romi (vsaj petnajst prekmurskih in mariborskih osnovnih šol in vrtcev
partnerjev ter vsaj petnajst dolenjskih in ljubljanskih osnovnih šol in vrtcev partnerjev);
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da bo
skupaj s konzorcijskimi partnerji za potrebe in za čas izvajanja projekta zaposloval
vsaj dvajset romskih pomočnikov, s polnim
delovnim časom, ki bodo sodelovali v projektnih timih; poleg ostalih pogojev v skladu
z delovnopravno zakonodajo sta bistvena
pogoja za opravljanje nalog romskega pomočnika ta, da ima oseba zaključeno vsaj
osnovno šolo in da je materni govorec romščine;
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri
prijavitelju;
– prijavitelj je neposredno odgovoren za
pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj skupaj s konzorcijskimi partnerji
izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti,
davke in prispevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
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– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v kateremkoli podobnem položaju,
– ni proti njemu uveden postopek stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije,
– ni bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08
– popr., 39/09 in 55/09 – Odl. US): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
Posamezni prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi izključno v konzorciju partnerjev za izvedbo projekta. Skupno prijavo
odda več pravnih in/ali fizičnih oseb, ki podpišejo in predložijo konzorcijsko pogodbo
in jo v imenu vseh članov konzorcija odda
poslovodeči konzorcijski partner.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis,
ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj
k manj pomembnemu)
Izločitveno merilo: če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.

Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno
dokumentacijo.

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta predvideva nove zaposlitve.

DA NE
(izločitveno merilo)

Merila ustreznosti in kakovosti prijave:
I. KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA
1. Vsebina projekta bo pripomogla k uveljavljanju skupnih izhodišč, načel in ciljev iz Strategije vzgoje in izobraževanja
Romov v Republiki Sloveniji ter iz Dopolnila k Strategiji iz leta 2004:
– zagotavljanje vzgoje in izobraževanja, ki omogočata doseganje ciljev oziroma standardov znanja, ki so opredeljeni
v kurikulu za vrtce in v učnih načrtih
– uveljavljanje pravice do ohranjanja in spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji in izobraževanju
– vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata prevzemanje funkcionalnih rekvizitov
družbe in obenem spoštovanje različnosti (ter identitete)
– vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata načela in vrednote enakosti v povezavi
s socialno pravičnostjo
· Aktivnosti so neustrezno predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo
· Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se le delno dopolnjujejo
· Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo
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2. Vsebinska dodana vrednost je jasno razvidna; projekt prispeva k uspešnemu vključevanju Romov v vzgojo in
izobraževanje in sledi ciljem tudi po vzgojno-izobraževalni vertikali:
1. Vrtci:
– načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
– načelo sodelovanja s starši;
2. Osnovna šola:
– načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
– zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja
– avtonomija in strokovna odgovornost strokovnih delavcev in šole
– sodelovanje s starši
· Dodana vrednost ni razvidna, projekt ne prispeva k razvoju vsebinskega področja
· Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju vsebinskega področja
· Razvidna dodana vrednost projekta, projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja
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3. Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta
· Časovni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv
· Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

0
10

4. Prijava na manj primeren/primeren/dober in inovativen način vključuje naslednje rešitve, ki so usklajene s Strategijo:
– oblikovanje načrtov dela vključevanja romskega pomočnika v vrtce in osnovne šole s katerim šola ali vrtec določi
aktivnosti za učinkovitejše vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo in osnovno šolo (sodelovanje s starši otrok
Romov, spoznavanje romske kulture, zgodovine in identitete in odpravljanje stereotipov in predsodkov);
– priprava gradiv in raznih didaktičnih pripomočkov;
– nadaljnje izobraževanje romskih pomočnikov – dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov;
· Prijava na manj primeren način vključuje opredeljene rešitve, ki so usklajene s Strategijo.
· Prijava na primeren način vključuje opredeljene rešitve, ki so usklajene s Strategijo.
· Prijava na dober in inovativen način vključuje opredeljene rešitve, ki so usklajene s Strategijo
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5. Razvoj uspešnega partnerskega pristopa pri pripravi in izvajanju aktivnosti
· Struktura vključenih partnerjev v projekt ne omogoča uspešne izvedbe projekta
· Struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta
· Struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno in kakovostno izvedbo projekta
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6. Evalvacija aktivnosti in učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt (metode in oblike evalvacij)
– Evalvacije niso predvidene
– Evalvacije so predvidene, vendar ne za celoten projekt
– Evalvacije so predvidene za določene ciljne skupne in celoten projekt
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7. Uporabnost rezultatov za delo v vzgojno – izobraževalni praksi
· Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi
· Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi
· Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi
Največje možno število točk
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II. REFERENCE IN IZKUŠNJE PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA IZVEDBO PROJEKTA
Reference prijavitelja s projektnimi partnerji
· Prijavitelj s projektnimi partnerji ima reference s področja vzgoje in izobraževanja upoštevajoč načelo enakih možnosti
in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma (izkušnje z opravljanjem dela romskega pomočnika
ali pridobljena NPK, izdani učbeniki, priprava načrtov za osnovne šole in vrtce, s katerimi šola ali vrtec določi aktivnosti
z namenom učinkovitejšega vključevanja Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo, sodelovanje s starši otrok
Romov, poznavanje romske kulture,…)
– vsaka referenca je dve točki, največje število možnih točk je dvajset
Največje možno število točk

20

20

III. PRISPEVEK K POVEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
Predvideno število novih zaposlitev
· Projekt predvideva vsaj dvaindvajset novih zaposlitev, od tega 20 romskih pomočnikov s polnim delovnim časom
· Projekt predvideva vsaj šestindvajset novih zaposlitev, od tega 22 romskih pomočnikov s polnim delovnim časom
· Projekt predvideva vsaj trideset ali več novih zaposlitev, od tega 25 romskih pomočnikov s polnim delovnim časom
Največje možno število točk
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5. Postopek in način izbora
Največje možno skupno število točk,
s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je sto petinštirideset točk.
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Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo
zbral največje število točk, vendar ne manj
kot 70 točk.
Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel največje število točk. V primeru, da bosta dve
prijavi dosegli enako število točk, bo izbran
tisti prijavitelj, ki bo imel v projekt vključenih
več partnerskih šol in vrtcev. Kolikor bo tudi
število v projekt vključenih partnerskih šol in
vrtcev enako, bo izbran tisti prijavitelj, ki bo
dosegel več točk pri merilu II. Reference in
izkušnje prijavitelja in partnerjev za izvedbo
projekta.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu
vzgoje in izobraževanja.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 1.675.680,00 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum
začetka in konca črpanja sredstev)
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša
1.675.680,00 EUR, od tega je predvidena
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
–
za
proračunsko
leto
2012:
986.680,00 EUR od tega:
– 838.678,00 EUR s PP 6875 – (Socialna vključenost – ESS – 07-13) – EU
udeležba (85,00%) in
– 148.002,00 EUR s PP 9411 – (Socialna vključenost – ESS – 07-13) – slovenska udeležba (15,00%),
–
za
proračunsko
leto
2013:
450.000,00 EUR od tega:
– 382.500,00 EUR s PP 6875 – (Socialna vključenost – ESS – 07-13) – EU
udeležba (85,00%) in
– 67.500,00 EUR s PP 9411 – (Socialna vključenost – ESS – 07-13) – slovenska udeležba (15,00%),
–
za
proračunsko
leto
2014:
239.000,00 EUR od tega:
– 203.150,00 EUR s PP 6875 – (Socialna vključenost – ESS – 07-13) – EU
udeležba (85,00%) in
– 35.850,00 EUR s PP 9411 – (Socialna vključenost – ESS – 07-13) – slovenska udeležba (15,00%)
V skladu s pogoji 24. in 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo
upravičencu praviloma izplačalo predplačilo
v višini do 20% od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj
ne strinja s predlogom ministrstva se šteje,
da odstopa od vloge.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2014.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%
9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85,00%.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki so v okviru predmetnega javnega razpisa sledeči:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce)
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija (za strokovna izobraževanja
projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ,
udeležbe na konferencah in posvetih glede
na razpisano temo, po predhodni odobritvi
MŠŠ),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri MŠŠ in je neposredno povezan s projektom in nujen za
njegovo izvedbo),
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– amortizacija računalniške in druge
opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem),
– DDV(davek na dodano vrednost),
– posredni stroški v pavšalnem znesku
v višini 15,00% neposrednih upravičenih
stroškov.
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo
za izračun pavšala za posredne stroške,
so naslednji:
– Delo po podjemni pogodbi,
– Delo po avtorski pogodbi,
– Plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– Delo preko študentskega servisa,
– Stroški oglaševalskih storitev,
– Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– Kotizacija.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov
in dokazila za njihovo dokazovanje so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo
in šport za izvajanje operacij ESS, ki se
nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji
glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013 ter točki 2
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in Prilogi 4 Navodil Ministrstva za šolstvo in
šport za izvajanje operacij ESS.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona,
ki ureja javno naročanje: upravičenec bo
moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
13. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12.
2020.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 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
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo
upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo
o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se
lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na
kraju samem.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke
operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije
ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
17. Zahteve glede spremljanja podatkov
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
18. Omejitve glede sprememb operacije
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je
višina sofinanciranja operacije presegla
maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške,
ki so predmet sofinanciranja, upravičenec
ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz
drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugo-
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tovilo, da je upravičenec prejel sredstva
za stroške operacije tudi iz drugih virov
financiranja ali pa so mu bila odobrena, bo
upravičenec dolžan ministrstvu povrniti vsa
neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva,
da bo vključen na seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca in občine,
naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so
informacije javnega značaja razen tistih, ki
jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge
izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2,
Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako
ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če prijavitelj
ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga
po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
21. Način in rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev
je 18. 7. 2011 do 13. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici,
opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne
odpiraj – prijava na Javni razpis – Uspešno
vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II«, ki je del razpisne dokumentacije,
prispeti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
22. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor
operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in
šport (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 18. 7.
2011 ob 14. uri, v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana
(sejna soba P23/24) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Podrobneje je postopek in način izbora
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
23. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra
o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
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sneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
24. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za
šolstvo in šport, www.mss.gov.si (področje
Strukturni skladi, podpodročje Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete
01/400-53-72 ali pišete na elektronski naslov: spela.fotivec@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-1810/2011/13
Ob-3636/11
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izid javnega razpisa, št. 430-1810/2010,
za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov
brez spremstva s priznano mednarodno zaščito, ki se financira iz sredstev Ministrstva
za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 20/11,
pod Ob-2008/11, z dne 18. 3. 2011 in na
spletni strani Ministrstva za notranje zadeve ter v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 28/11, pod Ob-2541/11, z dne 15. 4. 2011
(sprememba) ter na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izvedba programa oskrbe mladoletnikov brez spremstva s priznano
mednarodno zaščito v letih 2011 in 2012,
v enem od stanovanj integracijske hiše
v Ljubljani.
3. Izid javnega razpisa: na javni razpis
za izvedbo programa oskrbe mladoletnikov
brez spremstva s priznano mednarodno zaščito ni prispela nobena vloga prijavitelja,
zato javni razpis ni uspel.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 27/11

Ob-3651/11

Javni razpis
za sofinanciranje projektov bilateralne
mednarodne razvojne pomoči Slovenije
državam v razvoju na področju lokalne
samouprave in regionalnega razvoja v
letih 2011 in 2012
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: SVLR), Dunajska 58, 1000 Ljubljana, tel. 01/32-01-300,
faks 01/32-01-301.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov
bilateralne mednarodne razvojne pomoči
Slovenije državam v razvoju na področju
lokalne samouprave in regionalnega razvoja je Zakon o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – ZDU-UPB4, 89/07, 126/07
– ZUP-E in 48/09), Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– ZVRS-UPB1 in 109/08), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 – ZJF-C, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in

11/11 – ZJF-UPB4), Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2011
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(Uradni list RS, št. 7/05 in 122/05), Zakon
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 – ZSRR-2),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 96/10 – ZIPRS1112), Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) (v nadaljnjem
besedilu: Zakon) in Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike
Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni
list RS, št. 73/08) (v nadaljnjem besedilu:
Resolucija).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju
na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2011 in 2012 v skladu
z Resolucijo in na podlagi Zakona.
Upravičeni so projekti v partnerskih državah, ki so bile z Resolucijo določene kot geografska prednostna področja za slovensko
uradno razvojno pomoč, in sicer v Makedoniji, Črni gori, Srbiji, Bosni in Hercegovini,
Albaniji, na Kosovu, v Moldovi in Zelenortskih otokih.
Prednost bodo imeli projekti usmerjeni
v države, s katerimi ima Slovenija že sklenjene, ratificirane in veljavne dvostranske
sporazume o razvojnem sodelovanju (Makedonija, Črna gora, Srbija, Bosna in Hercegovina, Albanija, Kosovo in Moldova).
Upravičeni so: projekti tehnične pomoči, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje
slovenskih regionalnih razvojnih agencij in
drugih razvojnih institucij ter njihovo uveljavljanje v partnerskih državah s pomočjo
prenosa znanja in izkušenj ter usposabljanja
partnerskih držav na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja.
Aktivnosti se izvajajo za administracije
partnerskih držav in nevladne institucije na
lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju in lahko obsegajo naslednja področja:
– vzpostavljanje in usposabljanje regionalnih razvojnih agencij in drugih institucij za
spodbujanje regionalnega razvoja in priprava regionalnih razvojnih projektov na lokalni
in regionalni ravni,
– usposobitev administracij za približevanje EU,
– prenos uspešnih praks na področju
povezovanja gospodarskih in javnih institucij
na lokalni in regionalni ravni,
– priprava projektov za sofinanciranje
iz predpristopnih sredstev EU,
– krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči,
– sodelovanje v EU programih čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja.
Upravičeni so projekti, ki so usmerjeni
v prednostne naloge, za katere pri partnerski državi obstaja povpraševanje in so izražene v nacionalnih strategijah odpravljanja
revščine oziroma v strategijah razvoja. Izvedba projektnih aktivnosti mora potekati
v tesnem sodelovanju z ustreznimi institucijami v partnerski državi in v koordinaciji
z ostalimi relevantnimi donatorji.
Prijavitelj lahko prijavi en sam projekt
bilateralne mednarodne razvojne pomoči.
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Prijavitelji morajo pri pripravi projekta upoštevati aktivnosti ostalih donatorjev na področjih, ki so vključena v prijavo in usmeritve
Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
4. Prijavitelji in upravičenci za dodelitev
sredstev
Prijavitelji in upravičenci do sredstev sofinanciranja so:
– regionalne razvojne agencije in druge razvojne institucije, ki opravljajo splošne
razvojne naloge v razvojnih regijah, po evidenci SVLR na dan 1. 2. 2011.
Predlagatelji zahtevkov za izplačilo so
upravičenci in prijavitelji iz zgornjega odstavka.
5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev
Upravičeni stroški:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta, ki je del obrazca za prijavo na razpis;
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta;
– morajo biti razumni in v skladu z načeli
gospodarnosti, dobrega finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti glede stroškovne
učinkovitosti oziroma morajo nastati ob upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje,
če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu;
– mora jih ustvariti prijavitelj in jih evidentirati v svojih računskih izkazih, na ločenem stroškovnem mestu v skladu z ustrezno
računovodsko prakso ter prijaviti v skladu
z zahtevami veljavne računovodske prakse
ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje;
– morajo biti opredeljivi in preverljivi;
– notranji računovodski in revizijski postopki prijavitelja morajo dopuščati neposredno primerljivost stroškov in prihodkov,
prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti, z ustreznimi računovodskimi izkazi in
podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo;
– stroški in izdatki morajo nastati v časovnem obdobju izvajanja projekta, ki je določen s pogodbo.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so
upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku in
so nastali v obdobju od izdaje sklepa o dodelitvi sredstev do 28. 9. 2012:
– stroški dela, potrebnega za izvedbo
projekta;
– potni stroški z nočitvami in dnevnice
za zaposlene pri prijavitelju, če jih je moč
upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni
z običajno prakso na tem področju;
– nakup blaga in storitev, najem prostorov za organizacijo dogodkov v okviru
projekta izven naslova prijavitelja, tiskanje
gradiv ipd;
– neposredni administrativni stroški ter
posredni stroški, če prijavitelj predloži ustrezna dokazila za vse nastale posredne stroške. Posredni stroški se izračunajo po ključu
»število opravljenih ur na projektu / skupno
število opravljenih ur v organizaciji v istem
obdobju«. Višina posrednih stroškov in neposrednih administrativnih stroškov ne sme
presegati 7% vrednosti projekta.
Upravičeni stroški so sofinancirani do
90%. Dokazujejo se z vmesnim poročilom (obrazec št. 5) in s končnim poročilom
(obrazec št. 6) o izvedbi projekta, z izdelki
in drugimi dokazili o izvedbi ter finančno
dokumentacijo.

Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja mora biti nepridobitno. Kot nepridobitno se šteje izvajanje projekta z zaključeno finančno konstrukcijo, iz katere je
nedvoumno razvidno, da izvajalec iz naslova projekta ne pridobiva dobička, ali pa dobiček nedvoumno usmerja v druge programe ali projekte mednarodnega razvojnega
sodelovanja.
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
– Vsebinska kakovost predloga: usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom
razpisa; indikatorji projekta ter spremljanje
doseganja ciljev, rezultatov in učinkov, ki
so navedeni tudi v matriki logičnega okvira
projekta; usklajenost vsebine in ciljev projekta s potrebami države oziroma lokalne
skupnosti države prejemnice; sodelovanje
slovenskih občin, reprezentativnih združenj
občin, gospodarskih družb, nevladnih organizacij in ostalih relevantnih partnerjev;
vključenost partnerskih regionalnih razvojnih
agencij, občin, reprezentativnih združenj občin, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb,
nevladnih organizacij in ostalih relevantnih
partnerjev v državi prejemnici (53 točk);
– Trajnost rezultatov projekta: sodelovanje z mediji; trajnost načrtovanih rezultatov
projekta (14 točk);
– Stroškovna učinkovitost projekta: racionalnost in smotrnost porabe finančnih
sredstev; stroškovna učinkovitost projekta in
sofinanciranje prijavitelja (25 točk);
– Reference prijavitelja in vodje ter sodelavcev projekta pri podobnih projektih (8
točk).
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo
na podlagi ovrednotenja meril iz 5. točke
razpisa dobili vsaj 70% možnih točk. V primeru, da je projektov, ki izpolnjujejo ta pogoj
več, si SVLR pridržuje možnost, da sofinancira projekte z največ doseženimi točkami
oziroma da sofinancira samo posamezne
aktivnosti projekta.
6. Obseg sofinanciranja
Za namen bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja je namenjenih skupaj
280.000 EUR, od tega 120.000 EUR v letu
2011 in 160.000 EUR v letu 2012. Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki
proračuna RS 1106, in sicer 80.000 EUR
v letu 2011 in 160.000 EUR v letu 2012 ter
proračunski postavki proračuna RS 1136, in
sicer 40.000 EUR v letu 2011.
V skladu s proračunskimi možnostmi lahko strokovna komisija za izvedbo postopka
tega javnega razpisa predvidena sredstva
v okviru skupne kvote (280.000 EUR) spremeni tako, da se zviša kvota za leto 2011
iz predvidene kvote za leto 2012.
Indikativna razdelitev sredstev
Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini
največ 90% vrednosti projekta brez DDV.
DDV ni upravičen strošek. Vrednost sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša
do največ 40.000 EUR. SVLR si pridržuje
pravico, da sofinancira samo posamezne
aktivnosti projekta.
7. Roki za porabo sredstev
Skrajni rok za posredovanje vmesnega
zahtevka (obrazec št. 4) za izplačilo iz proračuna za leto 2011 na osnovi prvega vmesnega poročila (obrazec št. 5) in finančne
dokumentacije (v skladu s prilogo 1 in obrazcem št. 9) je do vključno 19. 10. 2011.
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Skrajni rok za posredovanje končnega zahtevka (obrazec št. 4) za izplačilo iz
proračuna za leto 2012 na osnovi drugega
vmesnega in končnega poročila (obrazca
št. 5 in št. 6) ter finančne dokumentacije (v
skladu s prilogo 1 in obrazcem št. 9) je do
vključno 28. 9. 2012.
Hkrati z zahtevkom je potrebno posredovati vmesno oziroma vmesno in končno
poročilo v tiskani in elektronski obliki. Priloženi morajo biti tudi izdelki in druga dokazila
o izvedbi projekta.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi
se sredstva kakorkoli odtujila, ima SVLR
pravico zahtevati takojšnje vračilo vseh že
prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
8. Način prijave in razpisni rok
Kot pravočasne bodo upoštevane vse
vloge, ki bodo prispele na naslov: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58,
1000 Ljubljana v glavno pisarno (6. nadstropje) do 19. julija 2011, v zaprti ovojnici, z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni razpis
za sofinanciranje projektov mednarodnega
razvojnega sodelovanja« na sprednji strani
in z jasno navedenim nazivom in naslovom
prijavitelja vloge. V obrazcu št. 7, je osnutek
ovojnice, ki ga lahko le izpolnite in prilepite
na ovojnico, ali pa njegovo vsebino točno
izpišite.
Vloga poslana po pošti se šteje, da je
prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti v roku določenem v razpisu
do vključno zadnjega dne (poštni žig 19. julij
2011). Osebno dostavljena vloga na isti naslov se šteje, da je prispela pravočasno, če
je knjižena v glavni pisarni do 19. julija 2011
do 14. ure.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo poslane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma, ne bodo
upravičene do kandidiranja na razpisu in
bodo vrnjene prijavitelju neodprte. V primeru, da na ovojnici ne bo naslova pošiljatelja,
bo komisija najprej odprla vlogo in bo nato
vrnjena na naslov pošiljatelja (prijavitelja).
Vloge morajo biti v slovenskem jeziku,
vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih
(EUR).
9. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži:
a) izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec iz razpisne dokumentacije (obrazec
št. 1),
b) izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec
št. 2),
c) parafiran in podpisan vzorec pogodbe
(obrazec št. 3),
d) izpolnjeno, podpisano in žigosano
Matriko logičnega okvira projekta (obrazec
št. 8),
e) pismo podpore projektu s strani ustrezne institucije v partnerski državi. V primeru, da so v projekt vključene tudi slovenske
nevladne organizacije, občine, reprezentativna združenja občin, gospodarske družbe
in ostali relevantni partnerji, morajo biti vlogi
priložene podpisane in žigosane izjave leteh o sodelovanju.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana z odločbo
št. 4300-29/2011/4, z dne 16. 6. 2011. Jav-
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no odpiranje vlog bo 22. 7. 2011, ob 9. uri,
v sejni sobi 735 SVLR / 7. nadstropje.
Nepopolne vloge v smislu 9. točke javnega razpisa se zavržejo.
Pozivanje k dopolnitvi posamezne formalno nepopolne vloge bo izvedeno v roku
osmih dni od odpiranja vloge. Prijavitelj bo
lahko vlogo dopolnil v roku osmih dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča
le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj
v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
Kadar se ob preverjanju vloge pojavi
dvom o namenu oziroma kadar so navedbe
nejasne in dvoumne, se lahko prijavitelja
pozove k dodatnim obrazložitvam. Prijavitelj
bo lahko podal obrazložitve v roku osmih dni
od prejema poziva.
11. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 90 dni od
datuma odpiranja vlog.
Sklep o dodelitvi sredstev izda minister
brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zoper sklep
o odločitvi glede vloge za dodelitev sofinanciranja ni pritožbe, dopusten je upravni
spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vloženo
na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti.
Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je
strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vloge.
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
SVLR bo z izbranimi izvajalci sklenila
ustrezne pogodbe. Izbrani izvajalci se morajo na poziv SVLR k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni od dneva prejema sklepa
o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se
šteje, da je prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko
dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo
informacije
Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot
navodilo, je od objave razpisa na razpolago
na spletnih straneh Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan, med
9. in 11. uro pri kontaktni osebi: Maji Humar, tel. 01/32-01-392, e-mail: maja.humar@gov.si, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno
na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo
skupaj z odgovori objavljala na spletni strani
SVLR. Pošiljatelj vprašanj ne bo objavljen.
Vsebina razpisne dokumentacije, ki je
objavljena na spletni strani SVLR:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1).
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
in potrditev verodostojnosti podatkov (obrazec št. 2).
3. Vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
4. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje (obrazec št. 4).
5. Obvezna oblika vmesnega poročila
(obrazec št. 5).
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6. Obvezna oblika končnega poročila
(obrazec št. 6).
7. Pravilna oprema ovojnice za prijavo na
javni razpis (obrazec št. 7).
8. Matrika logičnega okvira projekta
(obrazec št. 8).
9. Zbirnik regresa zaposlenega na projektu (obrazec št. 9).
10. Finančna dokumentacija projekta –
dokazila po kategoriji izdatka (priloga 1).
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 6316-6/2011-4
Ob-3688/11
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12.
in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11),
Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih
(CRP)(Uradni list RS, št. 43/11) Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo za pripravo Javnega razpisa
Ciljnega raziskovalnega programa (CRP)
»Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011,
št. 430-93/2011/1, z dne 15. 6. 2011 in soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, št. 631-7/2011/7, z dne 17. 6.
2011, objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
»Zagotovimo.si hrano za jutri«
v letu 2011
I. Naziv in naslov udeležencev javnega
razpisa:
(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS) in
(2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP)
II. Predmet razpisa
(1) Predmet javnega razpisa Ciljnega
raziskovalnega programa »Zagotovimo.si
hrano za jutri« v letu 2011 (v nadaljnjem
besedilu: Javni razpis CRP »Zagotovimo.si
hrano za jutri«) je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi
z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike
na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in
podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
(2) Javni razpis CRP »Zagotovimo.si
hrano za jutri« temelji na strateških ciljih,
opredeljenih v sektorskih dokumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji
o nacionalnem gozdnem programu, Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in
gozdarstva podnebnim spremembam, ki so
skladne s strateškimi usmeritvami Strategiji
razvoja Slovenije (SRS), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in tudi predstavlja
okvir za določitev vsebinskih prioritet Ciljnih
raziskovalnih programov.
(3) Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami MKGP v okviru štirih težišč
CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«:
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije,
Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje
hrane in obnovljivih naravnih virov,

Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje
z naravnimi viri,
Težišče 4: Razvoj podeželja.
(4) Težišča CRP iz prejšnjega odstavka
ustrezajo naslednjima razvojnima prioritetama, in sicer:
1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša
rast in
2. Povezovanje ukrepov za doseganje
trajnostnega razvoja.
(5) Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme,
ki pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje
v okviru posameznega težišča CRP, in imajo
skupen naslov v okviru posameznih težišč
CRP, sledijo osnovnim ciljem SRS in prednostnim programskim usmeritvam kmetijske
politike.
Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije
Tematski sklop 1.1 Rastlinska pridelava
in predelava
Št. teme: 1.1.1
Naslov teme: Vsebnosti mikotoksinov
v žitih in izdelkih iz žit ter silaži
Cilji:
S ciljem celovitega obvladovanja in vzpostavitve ukrepov omejevanja mikotoksinov
v žitih in izdelkih iz žit ter v silaži, je potrebno:
– Opraviti celovito analizo in primerjavo
stanja v celotni verigi (njiva – izdelek/silaža)
in teoriji.
– V praksi in poskusnih razmerah proučiti
dejavnike, ki vplivajo na rast plesni na žitih
in v silaži.
– Izdelati celostna tehnološka priporočila za preprečevanje rasti plesni na žitih in
v silaži (priprava njive, gnojenje, tretiranje,
kolobar, spravilo, postopek siliranja, skladiščenje, tehnološki postopki v mlinsko predelovalni industriji (čiščenje, sortiranje, luščenje…).
– Izdelati nabor sort žit in koruze, ki
so za posamezna območja in tehnologije
s stališča odpornosti na okužbe z glivami
v Sloveniji najprimernejša (tudi za ekološko
pridelavo).
– Izdelati nacionalne smernice za to področje.
Št. teme: 1.1.2
Naslov teme: Reševanje problematike
ustaljenih karantenskih bolezni z iskanjem
in uvajanjem tolerantnih sort in tipov sadnih
vrst Prunus spp. za ohranitev pridelave
Cilji:
– Izdelati protokol za proučevanje odpornosti vrst in sort koščičarjev (vsaj šarke, ki jo
povzroča Plum pox virus – PPV, fitoplazme
European stone fruit yellows – ESFY in Monilinia fructicola).
– Popisati (inventariziacija) stanje nasadov na pridelovalnem območju (stopnja zastopanosti bolezni Monilinia fructicola, PPV
in ESFY) in izračuni gospodarnosti pridelave.
– Okarakterizirati izolate šarke v pridelovalnih območjih Slovenije, kjer šarka povzroča največ težav v pridelavi.
– Proučiti, ali obstaja v populaciji brkinske domače češplje na šarko toleranten tip
oziroma tej sorti po aromi podobna tolerantna ali odporna sorta.
– Preizkusiti potencialno zanimive sorte
sliv, breskev in marelic na odpornost v slovenskih razmerah (ekološki poskus).
– Proučiti vloge potencialnih vektorjev
ESFY, vključno z bionomijo bolšice Cacopsylla pruni.
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– Izdelati podlage za hitro določanje vrste monilij.
– Izdelati strategijo varstva nasada za
zmanjšanje vnosa okužb z boleznimi Monilinia fructicola, šarka in ESFY.
Št. teme: 1.1.3
Naslov teme: Trsne rumenice: metode
zgodnjega odkrivanja in obvladovanja
Cilji:
– Preizkusiti uporabnost daljinskega zaznavanja za zgodnje odkrivanje žarišč in
zatiranje ameriškega škržatka.
– Z uvedbo prostorsko analitskih metod (analiza večspektralnih posnetkov) za
zgodnje odkrivanje okuženih rastlin povečati
učinkovitost in zmanjšati stroške nadzora.
– Določiti temperaturne prage za razvoj,
za zatiranje in dinamiko razvoja v bionomiji
ameriškega škržatka.
– Določiti življenjski prostor in migracije
populacij ameriškega škržatka.
– Spoznati fiziologije s fitoplazmami Grapevine Flavescance doree in G. Bois noir
okuženih rastlin.
– Preizkusiti metode toplotne terapije za
pridobivanje zdravega razmnoževalnega
materiala trte.
– Izdelati priporočila za učinkovito in za
okolje sprejemljivo obvladovanje zlate trsne
rumenice in preprečevanje gospodarske
škode, ki jo ta povzroča v vinogradništvu.
Št. teme: 1.1.4
Naslov teme: Metode in ukrepi za zmanjševanje škod zaradi majskega hrošča
Cilji:
– Ugotoviti bionomijo poljskega in malega majskega hrošča v Sloveniji glede na
klimatske razmere in regijske značilnostih
rastlinskega pokrova.
– Razviti prognostični model za napoved regijske pojavnosti in številčnosti populacije.
– Ugotoviti stopnje preživetja glive Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch na tretiranih območjih na travinju v občinah Idrija
in Logatec.
– Preizkusiti biotične in druge metode
zatiranja poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.).
– Izdelati podlage za tehnološka navodila pridelave travinja na ogroženih območjih
zaradi gradacije poljskega majskega s ciljem preprečevanja gospodarske škode.
Tematski sklop 1.2. Živalska prireja
in predelava
Št. teme: 1.2.1
Naslov teme: Vpliv uporabe zdravil in
pesticidov pri zdravstvenem varstvu živali
z vidika varovanja okolja
Cilji:
V luči zagotavljanja varstva okolja je potrebno:
– Kvalitativno in kvantitativno ovrednotiti
uporabo protimikrobnih in protiparazitarnih
zdravil ter pesticidov pri zdravstvenem varstvu živali, ostanke nekaterih protimikrobnih
in protiparazitarnih učinkovin ter pesticidov
iz skupine insekticidov ali njihovih presnovkov v krmi, pridelani na površinah, ki so bile
gnojene z gnojem zdravljenih živali.
– Raziskati vpliv izločenih učinkovin ali
njihovih presnovkov na makro in mikroorganizme tal in ribogojnih vod.
– Raziskati njihove učinke na živalske
združbe v travni ruši oziroma na poljedeljski
površini.
– Na podlagi dobljenih rezultatov izdelati
priporočila za pravilno in smiselno uporabo

protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil ter
pesticidov pri zdravstvenem varstvu živali.
Št. teme: 1.2.2
Naslov teme: Ugotavljanje izvora in širjenja L. monocytogenes v prehranski verigi
za zagotavljanje varne hrane
Cilji:
– Ugotoviti najpogostejša mesta, kjer mikroorganizmi iz rodu Listeria lahko vstopajo
v prehransko verigo in povzročajo okužbe
pri ljudeh
– Ugotoviti načine in poti prenosa L. monocytogenes iz primarne proizvodnje živali
v predelavo živil.
– Evidentirati najpogosteje kontaminirana živila in izvajanje morebitnih dodatnih
preiskav živil.
– Ugotoviti prisotnost L. monocytogenes
na potencialno kontaminiranih površinah,
v zraku in živilih oziroma ugotoviti kritična
mesta, kjer prihaja do notranje kontaminacije obratov.
– Ugotoviti najpomembnejše izvore in
poti širjenja L. monocytogenes v predelavi
rdečega mesa, perutninskega mesa, mlečnih in ribjih izdelkov.
– Serotipizirati vse izolate L. monocytogenes z molekularnimi metodami, ne glede
na mesto izolacije (okolje, žival, predelovalni
obrati, živila, človek).
– Primerjati serotipe L. monocytogenes
iz različnih virov in jih epidemiološko analizirati.
– Pripraviti priporočila za zmanjševanje
širjenja L. monocytogenes v posameznih
fazah prehranske verige.
Tematski sklop 1.3 Varnost živilske verige
Št. teme: 1.3.1
Naslov teme: Uporaba prehranskih in
zdravstvenih trditev na živilih v Sloveniji
Cilji:
Z raziskavo na različnih kategorijah živil
dostopnih v maloprodajnih trgovinah analizirati razvoj trga, z vidika rabe prehranskih
in zdravstvenih trditev.
– Evidentirati in ovrednotiti uporabo trditev znotraj izbranih kategorij živil na slovenskem trgu.
– Analizirati živila označena s trditvami
z vidika prehranskih profilov.
– Raziskati vpliv uporabe trditev na spreminjanje receptur izdelkov in sprejetje prehranskih profilov, kot jih določa 4. člen Uredbe 1924/2006.
– Primerjati ugotovljeno stanje v Sloveniji, s stanjem v drugih državah članicah EU.
– Ovrednotiti morebitno zavajanje potrošnika s strani proizvajalcev zaradi neskladne rabe trditev.
– Oceniti vse na tržišču prisotne trditve z vidika zagotavljanja pravic potrošnika
do varnosti in obveščenosti – razumevanje
sporočila proizvajalca.
Št. teme: 1.3.2
Naslov teme: Razvoj standardnega operativnega postopka za ugotavljanje in preprečevanje potvorb mlečnih izdelkov
Cilji:
– Izdelati standardni operativni postopek
nadzora za ugotavljanje potvorb mlečnih izdelkov.
– Določiti postopke za ugotavljanje vrste
potvorb (kakovostni ali varnostni vidik: označevanje, kemijska sestava, onesnaževala,
zavajanje potrošnikov).
– Vpeljati in validirati sodobnejše metode
za odkrivanje in kvantifikacijo potvorb – kro-
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matografske metode, imunološke metode,
genetske metode (PCR, RT-PCR).
– Ugotoviti vrste »skritih« potvorb (npr.
dodatek kravjega mleka v ovčjih in kozjih sirih, imitacije mlečnih izdelkov z dodajanjem
škroba, rastlinskih substratov…) in analizirati stanje v praksi;
– Postaviti učinkovite korektivne ukrepe
za preprečevanje potvorb, v posameznih fazah proizvodnje mlečnega izdelka.
– Izdelati predloge in priporočila za dopolnitev/spremembo pravnih podlag upoštevajoč vse zainteresirane skupine oziroma
vpletene partnerje.
– Pripraviti izhodišča s priporočili za
vzpostavitev sistema strokovnega obveščanja potrošnikov (risk communication) –
izmenjava informacij in mnenj o naravi in
stopnji potvorb, strokovno obveščanje potrošnikov.
Št. teme: 1.3.3
Naslov teme: Onesnaženje živil s policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH)
Cilji:
– Analizirati stanje vsebnosti PAH v domačem suhem sadju, prekajenih izdelkih,
suhih dišavnicah in začimbah, jedilna olja;
– Razviti analizne metode za ugotavljanje PAH.
– Primerjati različne tehnike prekajevanja-dimljenja, segrevanja in sušenja navedenih živil in njihov vpliv na vsebnost PAH
v teh živilih.
– Primerjati vsebnosti PAH v domačih in
uvoženih izbranih živilih.
– Pripraviti predlog ukrepov dobre kmetijske prakse za zmanjševanje vsebnosti PAH
v navedenih živilih.
Št. teme: 1.3.4
Naslov teme: Intestinalna kampilobakterioza – vodilna zoonoza v EU: analiza
stanja v zvezi s kampilobaktri pri perutnini
in v perutninskem mesu v Sloveniji ter določitev kritičnih točk z namenom zagotavljanja
varnejše hrane
Cilji:
S ciljem zmanjševanja kontaminiranosti
živil perutninskega izvora s kampilobaktri
in s tem posledično varnejšo hrano je potrebno:
– Raziskati in ugotoviti kritične točke
v celotni prehrambni verigi.
– Ugotoviti stopnjo okuženosti matičnih
jat s kampilobaktri.
– Ugotoviti čas okužbe v brojlerskih rejah
in stopnjo okuženosti.
– Ugotoviti pojav in stopnje kontaminacije s kampilobaktri na različnih točkah /
stopnjah tehnološkega procesa klanja živali.
– Na podlagi ugotovitve kritičnih točk
v celotni prehrambeni verigi pripraviti strokovne podlage za programe nadzora in obvladovanja kompilobaktra.
Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje
hrane in obnovljivih naravnih virov
Tematski sklop 2.1 Pravni vidiki kmetij
Št. teme: 2.1.1
Naslov teme: Opredelitev pravnega statusa kmetije kot podlage za vzpostavitev
administrativnega registra kmetijskih gospodarstev
Cilji:
– Opredeliti pravni status kmetije, kot
gospodarske celote, ki bo omogočala specifično in enakopravno obravnavo pravic in
obveznosti z drugimi oblikami gospodarskih
družb.
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Št. teme: 2.1.2
Naslov teme: Kriteriji za določitev aktivnega kmeta v Sloveniji
Cilji:
– Opredeliti kdo je aktivni kmet v Sloveniji, kar bo podlaga za določitev upravičencev
do podpor v okviru I. stebra pri izvajanju
SKP 2014 -2020.
– Doseči opredelitev aktivnega kmeta, ki
bo zagotavljala večjo ciljnost podpor tistim
kmetijskim gospodarstvom, ki sama izvajajo kmetijsko dejavnost ter obdelujejo kmetijska zemljišča in proizvajajo blagovne in
s tem tudi neblagovne dobrine. Pri tem ne
smemo biti diskriminatorni glede velikosti
kmetij ali dela dohodka, ki ga zagotavljajo
iz kmetovanja.
Tematski sklop 2.2 Tehnologije v živinoreji
Št. teme: 2.2.1
Naslov teme: Celovite rešitve sistemov
rej prašičev z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenske prašičereje
Cilji:
– Izdelati modele ureditev posameznih
rej, ki so podlaga za presojo in določitev
potrebnih ukrepov ter preverjanje njihove
učinkovitosti na prašičerejskih obratih z upoštevanjem vseh parametrov, ki vplivajo na
ekonomičnost prašičerejske proizvodnje. Ti
parametri so predvsem: tehnološki, prehranski, organizacijski, zdravstveni, okoljski, kakovostno-varnostni, socialni, itd..
Št. teme: 2.2.2
Naslov teme: Uporaba dodatka hmelja
v prehrani živali
Cilji:
– S prehranskimi poskusi proučiti uporabo različnih križancev hmelja (storžkov),
z različno vsebnostjo beta kislin, kot antimikrobnega sredstva za zamenjavo kokcidiostatikov v prehrani piščancev.
– S prehranskimi poskusi pri kravah
molznicah z različnimi količinami dodanega hmelja v krmila ugotoviti njihov vpliv na
zmanjšanje števila somatskih celic v mleku.
– Na podlagi rezultatov raziskave izdelati
priporočila za uporabo hmelja v prehrani
živali.
Št. teme: 2.2.3
Naslov teme: Optimiranje prehrane krav
molznic
Cilji:
– Proučiti možnosti za dvig konkurenčnosti panoge na podlagi optimiranja prehrane
krav molznic.
– Izdelati podlage za postavitev osnovne
baze podatkov o voluminozni krmi pridelani v Sloveniji in za poenoteno vrednotenje
energijske in beljakovinske vrednosti krme
na podlagi kemijskih analiz.
– Proučiti možnosti za analizo prehrane
na ravni posameznih živali in črede v okviru
kmetijskega gospodarstva, ter prenos znanja in novosti s področja prehrane v prakso.
– Za dosego ciljev je potrebno razviti spletno aplikacijo za računanje krmnih
obrokov, ki bo prosto dostopna potencialnim uporabnikom in na podlagi katere bo
možno, ob upoštevanju vseh drugih informacij o molznicah, vodenje prehrane krav
molznic. Aplikacija mora omogočati:
– Povezljivost zbirk podatkov s podatki na ravni kmetije (podatki o prireji in
sestavi mleka, podatki o hranilni vrednosti
krme pridelane na kmetiji, ...).
– Nacionalno arhiviranje analiz krme
in prehrane na ravni kmetij.
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Št. teme: 2.2.4
Naslov teme: Ekološka tehnologija čebelarjenja v AŽ panjih
Cilji:
– Opredeliti vpliv obstoječe prakse za
prenos onesnažil in povzročiteljev bolezni.
– Razviti/opredeliti nove tehnološke postopkov, ki bodo omejili ali preprečili prenos
onesnažil in povzročiteljev bolezni.
– Pripraviti inovativne rešitve v opremi in
sredstvih za čebelarjenje z možnostjo širše
uporabe doma in v svetu.
Tematski sklop 2.3 Tehnologije v rastlinski pridelavi
Št. teme: 2.3.1
Naslov teme: Novi tehnološki ukrepi za
pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih sredstev
Cilji:
– Za pomembnejše sadne vrste (vsaj
štiri) in nekaj njihovih sort preizkusiti različne kombinacije tehnoloških ukrepov pridelave sadja, ki bodo omogočali pridelavo brez
uporabe zaščitnih sredstev, upoštevajoč tudi
doseganje ravnovesja med škodljivci (predvsem tistimi, ki povzročajo gospodarsko
škodo) in njihovimi predatorji.
– Na podlagi pridobljenih rezultatov preizkusov različnih tehnoloških ukrepov pripraviti tehnološka navodila oziroma priporočila
za pridelavo sadja brez uporabe zaščitnih
sredstev.
Št. teme: 2.3.2
Naslov teme: Razvoj novih sort oljnih
buč
Cilji:
– Zbrati ustrezen genofond za žlahtnjenje hibridnih in klasičnih sort oljne buče,
z naslednjimi karakteristikami: večji delež
semen in povečana vsebnost olja; povečana odpornost proti glivičnim in virusnim
boleznim; povečana odpornost na sušo in
vročinski stres; večja prilagodljivost na manj
ugodna okolja in pridelovalne razmere.
– Vzpostaviti potrebne postopke za žlahtnjenje sort oljne buče.
– Opraviti prvo zaključeno fazo v postopku žlahtnjenja oljne buče.
– Pripraviti postopke in izbor ustreznega
genskega materiala za naslednjo fazo žlahtnjenja oljne buče.
Tematski sklop 2.4 Ekonomski vidiki
agroživilstva
Št. teme: 2.4.1
Naslov teme: Upravljanje s tveganji
v kmetijstvu in ribištvu
Cilji:
– Analizirati možne sistemske rešitve za
obvladovanje dohodkovnih in proizvodnih
tveganj v kmetijstvu.
– Pripraviti analizo javnih in privatnih
shem za upravljanje s tveganji v svetu (primeri dobrih praks).
– Izdelati ekonomsko analizo kmetijskega zavarovalništva in javnih podpor na tem
področju v Sloveniji.
– Poiskati možnosti novih oblik in politik upravljanja s tveganji v kmetijstvu in
ribištvu.
– Pripraviti predlog sistemskih ukrepov
za izboljšanje obvladovanja tveganj v kmetijstvu.
– Izdelati predlog optimalne organizacijske oblike zavarovanja kmetijske pro
izvodnje.
Št. teme: 2.4.2
Naslov teme: Ekonomika ekoloških
kmetij

Cilji:
– Analizirati ekonomiko pridelave na
ekoloških kmetijah na ravni celotne kmetije
(rastlinska pridelava in živinoreja) po specializiranih dejavnostih (sadjarstvo, vrtnarstvo,
poljedelstvo, vinogradništvo).
– Opredeliti ključne dejavnike, ki vplivajo
na ekonomski rezultat ekoloških kmetij.
– Oblikovati predloge za izboljšanje ekonomičnosti ekoloških kmetij.
– Diseminacija rezultatov do ciljnih skupin (kmetje, svetovalci, kmetijske srednje
šole in fakultete…).
Št. teme: 2.4.3
Naslov teme: Model spremljanja cen
v celotni verigi preskrbe s hrano
Cilji:
– Analizirati oblikovanja cen v verigi preskrbe s hrano (po posameznih členih verige
preskrbe s hrano).
– Razviti model za vzpostavitev preglednega sistema spremljanja cen v verigi preskrbe s hrano.
– Analizirati primere dobrih praks spremljanja cen hrane v drugih državah, s poudarkom na pregledu oblikovanja cene posameznega člena.
– Analizirati vlogo države pri urejanju cenovnih razmerij v verigi preskrbe s hrano.
– Pripraviti priporočila za sistematičen
zajem cen pri posameznih členih v verigi.
– Predlagati konceptualne rešitve za
vzpostavitev sistema spremljanja cen v verigi preskrbe s hrano.
Tematski sklop 2.5 Konkurenčnost ribištva in ribogojstva
Št. teme: 2.5.1
Naslov teme: Zagotavljanje kakovosti ribiških in ribogojskih proizvodov na slovenskem trgu z namenom povečati potrošnjo
ribiških proizvodov na prebivalca
Cilji:
– Ugotoviti razlike v kvaliteti gojenih in
prostoživečih rib (ugotavljanje lastnosti, ki
so pomembne za prehransko vrednost in
lastnosti, ki vplivajo na zdravje ljudi).
– Oceniti kakovosti rib (morskih in sladkovodnih) z namenom zagotavljanja prehranske varnosti (npr: vsebnost škodljivih
snovi, dovoljene meje, itd.)
– Proučiti načine preprečevanja nastajanja toksinov in razvoja neugodne mikroflore
v školjčiščih na slovenski obali z namenom
zagotavljanja kakovosti ribiških proizvodov.
– Analizirati porabo svežih ribiških (morskih) in ribogojskih (morskih, sladkovodnih)
proizvodov v Sloveniji (kateri proizvodi kje,
komu).
– Odkriti razloge za slabo prodajo, če pri
določeni skupini proizvodov obstaja in prepoznati nove informacije, ki bi si jih potrošniki želeli imeti ob nakupu proizvoda.
– Možne inovacije v prodaji ribiških in
ribogojskih proizvodov (predlogi novih načinov prodaje) z namenom spreminjanja prehranskega vzorca prebivalstva.
Št. teme: 2.5.2
Naslov teme: Spodbujanje inovacij v ribištvu in diverzifikacija morskega ribištva
Cilji:
– Preizkusiti in ovrednotiti okolju prijazne
načine ribolova (določanje novih ribolovnih
orodij, tehnik, itd).
– Analizirati uporabnost stranskega ulova in izdelati predloge za nove uporabe.
– Analizirati in pripraviti predloge možnih
dodatnih dejavnosti za morske ribiče.
– Z inovativnimi tehnikami zmanjšati
ogroženost sladkovodnih in morskih vrst rib
zaradi posegov človeka (vnosa tujerodnih
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vrst rib, hidromelioracijskih posegov, podnebnih sprememb) in vpliva plenjenja ribojedih vrst ptic.
Tematski sklop 2.6 Gospodarski vidik
gozdov
Št. teme: 2.6.1
Naslov teme: Lesni potenciali za perspektivne gozdno-lesne verige v Sloveniji
Cilji:
– Izdelati oceno gozdne proizvodnje po
kakovostnih razredih.
– Razviti sistem spremljanja in napovedovanja količin in kakovostne strukture lesa
ter njegove porabe.
– Analizirati inovativne pristope pri dobavi in trženju gozdnih lesnih sortimentov.
– Določiti možne tehnološke in organizacijske oblike primarne predelave lesa.
– Opredeliti možne podpore pri umeščanju perspektivnih gozdno-lesnih verig v Sloveniji.
Št. teme: 2.6.2
Naslov teme: Ugotavljanje proizvodne
sposobnosti gozdnih rastišč
Cilji:
– Pripraviti sintezo dosedanjega opravljenega dela na področju ugotavljanja pro
izvodne sposobnosti gozdnih rastišč.
– Izdelati kritično presojo metodologij določanja proizvodne sposobnosti.
– Izdelati predlog metodologije za ugotavljanje proizvodne sposobnosti v še neproučenih rastiščnih enotah ter vključitev v delo
javne gozdarske službe.
Št. teme: 2.6.3
Naslov teme: Ukrepi za izboljšanje izkoriščenosti proizvodnih potencialov gozdov
Cilji:
– Identificirati območja, kjer je mogoče
bistveno povečati izkoriščenost rastiščnega
potenciala.
– Izdelati nabor možnih inovativnih gojitvenih ukrepov za povečanje izkoriščenosti rastišč za konkretne stadije gozdnih
združb.
– Določiti prioritete oziroma stopnje nujnosti pri vlaganjih.
– Pripraviti predlog uveljavljanja racionalnih gozdnogojitvenih sistemov.
Št. teme: 2.6.4
Naslov teme: Ocenjevanje vrednosti
gozdnih zemljišč ter škod v gozdovih
Cilji:
– Določiti metode ugotavljanja višine odškodnin za omejitve gospodarjenja z gozdovi.
– Nadgraditi obstoječe metodologije
za ocenjevanje vrednosti gozdnih zemljišč
v prometu.
– Določiti stopnje poškodovanosti, ki šteje za škodo v gozdovih ter izdelati predlog
metodologije ocenjevanja.
– Pripraviti podlage enotne metodologije
ocenjevanja škod v gozdovih, ki jo povzroča divjad.
Št. teme: 2.6.5
Naslov teme: Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov
Cilji:
– Oceniti vpliv izrabe lesne biomase na
gozdne sestoje in tla.
– Določiti pogoje glede stopnje izrabe lesne biomase za posamezne tipe gozdov.
– Pripraviti kritično presojo možnosti
uporabe drevesne metode spravila lesa.
– Razviti metode evidentiranja potencialov lesne biomase mase in izdelati predlog
za vključitev v sistem načrtov za gospodarjenje z gozdovi.

Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje
z naravnimi viri
Tematski sklop 3.1 Biodiverziteta
Št. teme: 3.1.1
Naslov teme: Genetske karakteristike
kranjske čebele
Cilji:
– Molekularno okarakterizirati linije matic
pri slovenskih vzrejevalcih čebeljih matic.
– Vzpostaviti metodo za preverjanje porekla vzrejenih matic.
– Vzpostaviti sistem monitoringa matic
pri vzrejevalcih matic in matic na prostem
trgu.
Št. teme: 3.1.2
Naslov teme: Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema
pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic
Cilji:
– Opredeliti kriterije za določitev naravnih ali pol-naravnih habitatov, kot območja
vira ohranjevalnih mešanic (ohranitvena
območja).
– Izdelati postopke za pridelavo, ki bodo
omogočali trženje ohranjevalnih mešanic
v skladu s predpisi.
– Poiskati ustrezne tehnologije pridelave,
dodelave in skladiščenja pridobljenega semenskega materiala ohranjevalnih semenskih mešanic.
Št. teme: 3.1.3
Naslov teme: Kumulativni in sinergijski
učinki različnih kemikalij na čebele
Cilji:
– Zbrati relevantne raziskave in študije
o vplivu različnih kemikalij (fitofarmacevtskih
sredstvih, zdravil...) na čebele ter njihovih
kumulativnih in sinergijskih učinkih na čebele.
– Obdelati podatke z metodo meta-analize.
– Priprava priporočil za nadaljnje ukrepanje.
Tematski sklop 3.2 Varstvo tal in vode
Št. teme: 3.2.1
Naslov teme: Možnosti zatiranja plevelov
v posevkih koruze z nekemičnimi ukrepi na
okoljsko občutljivih območjih
Cilji:
– Pridobiti podatke o vplivih nekaterih
krmnih dosevkov na vznik in razvoj plevelov
v posevkih koruze.
– Pripraviti sprejemljive kolobarne sisteme ob vključevanju krmnih dosevkov, ki
zavirajo vznik najkonkurenčnejših plevelov
v okopavinah, predvsem koruzi.
– Pripraviti predloge trajnostnih pridelovalnih sistemov koruze na vodovarstvenih
območjih in drugih za kmetijsko pridelavo
okoljsko občutljivih območij.
Št. teme: 3.2.2
Naslov teme: Trajnostna raba vode za
krepitev proizvodnega potenciala kmetijstva
v Sloveniji
Cilji:
– Proučiti vzroke (miselne, organizacijske, administrativne, ipd.) za relativno
majhno število velikih namakalnih sistemov
v Sloveniji in podati rešitve za odpravo ugotovljenih ovir.
– Predstavitev primerov podatkov in
praks iz tujine – primerjalna analiza.
– Proučiti vzroke relativno slabe izkoriščenosti obstoječih velikih namakalnih sistemov in podati rešitve za odpravo ugotovljenih vzrokov.
– Pripraviti usmeritve in priporočila za
pravilno izvajanje in nadzor namakanja,
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zmanjšanje porabe vode in elektrike ter povečanje učinkovitosti rabe vode v rastlinski
pridelavi.
– Definirati potencialno najprimernejša
območja za gojenje zelenjave ob hkratnem
organiziranju velikih namakalnih sistemov,
upoštevajoč naravne danosti in razvojne
možnosti.
– Na primeru organiziranja namakanja
zelenjave pripraviti model sodelovanja državnih organov, lokalnih skupnosti in zainteresiranih bodočih uporabnikov namakalnih
sistemov za hitrejše uvajanje velikih namakalnih sistemov.
– Pripraviti osnove za podporo odločanju
o namakanju (decision support system).
– Vzpostaviti pilotni sistem za podporo
odločanju.
Št. teme: 3.2.3
Naslov teme: Vrednotenje potencialnega
vpliva kmetijstva na kemijsko in ekološko
stanje voda
Cilji:
– Ugotoviti relativni prispevek kmetijske
proizvodnje k onesnaževanju površinskih in
podzemnih voda s hranili in ostanki sredstev
za varstvo rastlin.
– Pripraviti predlog stroškovno učinkovitih ukrepov za zmanjšanje negativnega
vpliva kmetijske proizvodnje na kakovost
voda.
Št. teme: 3.2.4
Naslov teme: Modeli rastlinske pro
izvodnje na območjih degradiranega okolja
Cilji:
– Pripraviti modele za ohranitev in nadaljnji razvoj rastlinske proizvodnje na območjih
degradiranega okolja z namenom pridobitve dodatnih kmetijskih zemljišč za pridelavo
varnih in kakovostnih kmetijskih pridelkov za
prehrano ljudi ali živali oziroma, kjer to ni mogoče, pridelovanje energetskih rastlin.
Št. teme: 3.2.5
Naslov teme: Vzpostavitev nacionalnega sistema prilagodljivih varovalnih pasov
za uporabo FFS v bližini voda, varovanih
območij in urbanih območij
Cilji:
– Rešiti trajni konflikt glede načina rabe
prostora in zanašanja (drifta) FFS na območjih, kjer se prekrivajo urbana območja,
območja varovanja narave in območja intenzivne kmetijske pridelave.
– Ovrednotiti potencialno izpostavljenost
FFS tistih ljudi, ki prebivajo ob kmetijskih
površinah.
– Primerjalna analiza stanja pri nas in
v državah, ki so lahko vzor.
– Predlagati možne rešitve k zmanjšanju
negativnih vplivov na zdravje ljudi.
– Izdelati ukrepe za dobro kmetijsko prakso, ki bi omogočali vzpostavitev sistema
prilagodljivih varovalnih pasov in prispevali k trajnemu izboljšanju okoljskih kazalcev
na mikro-območjih, kjer kmetijska pridelava
meji na območja varovanja naravnih virov in
na urbana območja.
– Omogočiti nadaljevanje pridelave, tam,
kjer se le ta opušča zaradi nenehnih konfliktov med pridelovalci in sosednjimi uporabniki prostora.
Tematski sklop 3.3 Podnebne spremembe
Št. teme: 3.3.1
Naslov teme: Okoljski odtis v kmetijstvu
in živilsko predelovalni industriji
Cilji:
– Izbrati in prilagoditi metodologije za
izračun okoljskega in ogljičnega odtisa ter
definiranje meja.
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– Kreirati baze podatkov za slovensko
kmetijsko pridelavo.
– Izračunati okoljski odtis za ekološko,
integrirano in konvencionalno pridelovanje
na izbranih kmetijskih gospodarstvih ter za
nabor pomembnejših kmetijskih pridelkov
oziroma živil pridelanih v Sloveniji v primerjavi s proizvodi z globalnega trga.
– Izdelati podlage za oblikovanje nove
certifikacijske sheme za kmetijske pridelke
oziroma živila, ki bo vsebovala okoljske vplive vseh inputov in outputov.
Št. teme: 3.3.2
Naslov teme: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v govedoreji
Cilji:
– Analizirati stanje izpustov TGP glede
na strukturo kmetij in način reje goved v Sloveniji.
– Izdelati predlog ukrepov za zmanjšanje emisij ob upoštevanju naravnih danosti in značilnosti reje ter ovrednotiti njihov
učinek.
– Pripraviti priporočila za rejce, ki morajo vključevati ukrepe na področjih reje,
krmljenja živali, skladiščenja živinskih gnojil
in gnojenja z živinskimi gnojili.
Št. teme: 3.3.3
Naslov teme: Pridelovanje alternativnih
poljščin ob klimatskih spremembah
Cilji:
– Na podlagi poljskih poskusov in rezultatov raziskav pri nas in v tujini poiskati
dodatne alternative v pridelavi poljščin glede
na relativno skromen poljedelski kolobar in
upoštevanje vse večje pogostnosti sušnih
obdobij.
– Raziskati možnosti uvedbe alternativnih poljščin v prehrani živali.
– Raziskati možnosti za pridelavo rastlin
z visoko vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin.
– Raziskati možnosti za uvedbo pridelave industrijskih rastlin ob upoštevanju možnosti predelave in trženja ob upoštevanju
dejstva, da je prednostna naloga kmetijstva
pridelava hrane in krme.
– Zagotovitev prenosa rezultatov v prakso
v obliki priporočil in tehnoloških navodil.
Št. teme: 3.3.4
Naslov teme: Določitev ogljičnega odtisa
primarnih lesnih proizvodov
Cilji:
– Izdelati metodologije za določitev ogljičnega odtisa primarnih lesnih proizvodov.
– Ovrednotiti ogljični odtis primarnih lesnih proizvodov, ki so narejeni iz slovenskega lesa.
– Pripraviti podlage za dopolnitev meril
za izbor posameznega izdelka v sistemu
zelenega javnega naročanja.
Št. teme: 3.3.5
Naslov teme: Določitev ukrepov za zagotavljanje genskega varstva gozdov
Cilji:
– Določiti kazalnike genske pestrosti populacij gozdnega drevja.
– Opredeliti kriterije za izbiro in ukrepe
za nego gozdnih semenskih objektov na
genskii osnovi.
– Vzpostaviti potrebne postopke in protokole za monitoring genske pestrosti provenienc gozdnega drevja.
Tematski sklop 3.4 Okoljski vidik gozdov
Št. teme: 3.4.1
Naslov teme: Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja
v gozdarstvu
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Cilji:
– Pregledati in analizirati obstoječe sisteme vegetacijskih osnov, uporabljenih v načrtih za gospodarjenje z gozdovi in preveriti
njihovo kakovost.
– Izdelati metodologijo posodabljanja in
dopolnjevanja rastiščno-vegetacijskih podlag, primernih za operativno rabo.
– Vzpostaviti povezave z mednarodnimi
tipologijami gozdov – izdelati korelacijske
tabele.
Št. teme: 3.4.2
Naslov teme: Presoja ustreznosti mreže
gozdnih rezervatov Slovenije
Cilji:
– Oceniti pomen posameznega gozdnega rezervata za potrebe izvajanja znanstvenih raziskovalnih nalog.
– Izdelati predlog gozdnih rezervatov, ki
v mreži niso nujno potrebni.
– Opredeliti potrebnost trajanja statusa
posameznega gozdnega rezervata.
– Pripraviti predlog organizacijske sheme upravljanja, spremljave stanja in opravljenih raziskav.
– Izdelati predlog potrebne dopolnitve
mreže gozdnih rezervatov z rastišči, ki
v mrežo niso vključena.
Št. teme: 3.4.3
Naslov teme: Ukrepi za zagotavljanje
ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000
Cilji:
– Analizirati razširjenost in gostoto Natura 2000 gozdnih vrst in habitatnih tipov.
– Pripraviti presojo vplivov posameznih
gozdnogojitvenih ukrepov na Natura 2000
gozdne vrste in habitatne tipe.
– Analizirati vplive gradnje gozdne infrastrukture na ohranjanje ugodnega stanja.
– Določiti mejne vrednosti kazalcev
strukture gozdov s katerimi se določa ugodno stanje ohranjenosti.
– Pripraviti vodila dobre prakse in priporočila za lastnike gozdov.
Št. teme: 3.4.4
Naslov teme: Kriteriji za presojo izvedbe
krčitev gozdov
Cilji:
– Določiti omejujoče dejavnike, za katere
je potrebna posebna presoja primernosti krčitve (zahteve varovanih območij).
– Opredeliti krajinsko-ekološka izhodišča
za izvedbo krčitev gozdov.
– Izdelati vodila dobre prakse pri izvajanju krčitev gozdov (zagotavljanje minimalno
potrebne zelene infrastrukture).
– Analizirati možne pristope in določiti
potrebne strokovne podlage za opredelitev
območij, primernih za krčitev v okviru sistema prostorskega načrtovanja.
Št. teme: 3.4.5
Naslov teme: Možnosti in omejitve pri
izkoriščanju gliv v gozdovih
Cilji:
– Oceniti potencial slovenskih gozdov za
pridobivanje gob.
– Pripraviti metodologijo spremljanja morebitne ogroženosti gliv, ki jih je dovoljeno
nabirati.
– Analizirati potrebo in morebitne načina omejevanja nabiranja posamezne vrste
gob.
– Analizirati možnosti in omejitve ter ekonomiko nabiranja in gojenja gomoljik (tartufov) – presoja naravnih danosti v gozdu in
v zunaj gozdnih nasadih.
Št. teme: 3.4.6
Naslov teme: Določitev kazalnikov za
spremljanje stanja populacij divjadi

Cilji:
– Analizirati primernost uporabljenih indikatorskih vrednosti stanja populacij divjadi.
– Pripraviti predlog novih kazalnikov in
načinov njihovega določanja.
– Preizkusiti združljivost sedaj uporabljenih kazalnikov in novih kazalnikov ter njihovo vključitev v prakso.
Težišče 4: Razvoj podeželja
Tematski sklop 4.1 Pravni vidiki
Št. teme: 4.1.1
Naslov teme: Primerjalno pravni pregled
delovne in socialne zakonodaje položaja
kmeta s predlogi
Cilji:
– Sistematično pregledati in analizirati
pravno sistemske pogoje v delovni in socialni zakonodaji držav EU, ki imajo s Slovenijo
primerljive ekonomsko strukturne razmere
za kmetijstvo.
– Analizirati prednosti in slabosti pravnih
ureditev primerljivih držav EU v relaciji do
ureditve delovne in socialne zakonodaje položaja kmeta v Republiki Sloveniji.
– Pripraviti predloge rešitev za prenos
dobrih praks zakonodajnih rešitev v slovenski pravni red.
Št. teme: 4.1.2
Naslov teme: Razvojna usmerjenost nosilcev dejavnosti ključnih kmetijskih dejavnosti
Cilji:
– Analizirati razvojno usmerjenost nosilcev dejavnosti po ključnih kmetijskih dejavnostih in po značilnih ciljnih skupinah.
– Opredeliti dejavnike, ki vplivajo na odločitve kmetov glede perspektive v kmetovanju.
Tematski sklop 4.2 Kulturna krajina in
proizvodni potenciali
Št. teme: 4.2.1
Naslov teme: Določitev območij primernih za odpravljanje zaraščanja
Cilji:
– Opredeliti izhodišča za določitev območij primernih za odpravljanje zaraščanja.
– Določiti dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri pripravi predloga območij primernih za odpravljanje zaraščanje.
– Na testnih primerih natančneje opisati
pristop za določitev območij primernih za
odpravljanje zaraščanja ter z orodji GIS na
testnih občinah, ki bodo določena v dogovoru z naročnikom (predvidoma na treh občinah), uporabiti ta pristop za določitev območij primernih za odpravljanje zaraščanja.
III. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se vodi na ARRS, (v nadaljnjem
besedilu: evidenca RO) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07 in 9/11
v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)
(Uradni list RS, št. 43/11).
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
(1) Na razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba iz III. točke razpisa.
(2) Vodja projekta mora biti zaposlen
v organizaciji, ki je prijaviteljica projekta.
Pogoj mora biti izpolnjen pred podpisom
pogodbe.
(3) Vodja projekta mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v pravilniku, ki
ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih.
2. Izkazuje citiranost kot je določena
v 2. točki prvega odstavka 2. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih)
ali ima dokazane prenose lastnih raziskav
v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni
pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS
tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13,
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali
dokazano delo na nacionalno pomembnem
znanstvenem korpusu ali zbirki.
3. Izkazuje minimalno skupno število točk
iz znanstvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji
v zadnjih petih letih.
(4) Pri določitvi minimalnega števila
točk (A1+A2+A3+A4) iz 3. točke prvega
odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih se
za izračun za oceno A3 upoštevajo podatki
za leta 2006 – 2010. Mejna vrednost vsote
A1+A2+A3+A4 za ta razpis je upoštevana za
področje biotehnike iz Metodologije ARRS
za ocenjevanje prijav za razpise, objavljene
v letu 2011 (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-11.asp), in sicer:
1. Aplikativni projekt (tudi za temeljni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 7 let)
A1+A2+A3+A4 =2,5
2. Aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ
7 let
A1+A2+A3+A4 =2,0
3. Vodje projektov (temeljni, aplikativni)
se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3+A4, če kažejo svojo izjemnost
z dosežki znotraj A« (A«>0).
(5) ARRS na podlagi podatkov iz SICRIS
na dan zaključka razpisa ter ob upoštevanju
podatkov iz obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-D-2011 za vodje projektov, ki niso člani programskih skupin in ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, preveri izpolnjevanje pogoja glede ocene A1+A2+A3+A4. Vse
prijave, v zvezi s katerimi predlagani vodje
dosegajo navedeno vsoto, ARRS posreduje
v ocenjevanje MKGP.
(6) ARRS bo za izračun minimalnega
števila točk uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidenci
RO na dan zaključka javnega razpisa (A1,
A2 in A4). Za A3 bo ARRS za člane programskih skupin upoštevala samo podatke,
ki so bili vpisani v obrazec ARRS-RPROGVPETOST-D-2011. Vodje raziskovalnih
projektov, ki niso člani nobene programske
skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROGVPETOST-D-2011 in ga do 26. 7. 2011 do
12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov
CRP2011@arrs.si. Natisnjen in podpisan
obrazec oddajo tudi po pošti hkrati s prijavo.
Trenutno vrednost ocen A1, A2, A3 in A4 si
lahko prijavitelji ogledajo na spletnih straneh
SICRIS pod rubriko Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS.
(7) Če raziskovalec v zadnjem obdobju
ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri izpolnjevanju
kriterija iz 1. in 3. točke tretjega odstavka
tega poglavja namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni

dejavnosti. Upoštevano obdobje se podaljša
za čas dejansko izrabljenega starševskega
dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje
upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje
dopusta za nego in varstvo otroka v obliki
delne odsotnosti z dela.
(8) V primeru, da projekt prijavlja podoktorand, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Vodja izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji
prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če je podoktorand mlajši od 35 let in od zagovora
njegovega doktorata niso potekla več kot tri
leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo
(tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno
v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti.
2. Če je podoktorand izkoristil starševski
dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja iz prvega
odstavka tega člena dvigne nad 35 let, za
čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako
velja za dokumentirano bolniško odsotnost,
daljšo od treh mesecev.
3. Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji
alineji prvega odstavka 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku
2. člena Pravilnika o kriterijih.
(9) Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za
vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na tem razpisu samo v eni prijavi.
(10) Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-RPROJ-CRP-Prijava-2011
–Predlog raziskovalnega projekta v okviru
Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011. Prijavitelji,
kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec nastopa gospodarska družba, morajo skladno
s Pravili o državnih pomočeh na področju
raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8
z dne 17. 6. 2009, predložiti tudi izpolnjen
Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-RPROJ-CRP-DP-2011.
V. Kriteriji in merila za izbor projektov
(1) Pri izboru projektov bodo upoštevani
naslednji kriteriji: relevantnost in potencialni
vpliv predloga projekta, raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga projekta ter
izvedljivost predloga projekta.
(2) Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor
ocenjevalcev so podrobneje določeni z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za
jutri« za izvedbo javnega razpisa v letu 2011,
ki je skupaj z ocenjevalnim listom sestavni
del razpisne dokumentacije.
VI. Čas trajanja projektov
(1) Predviden začetek izvajanja projektov
je 1. 10. 2011.
(2) Projekti praviloma trajajo od 12 do
24 mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo
do 36 mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti.
VII. Odločitev o izboru in financiranju projektov in odločitev o pritožbi zoper sklep
Ugotovitveni Sklep o izboru projektov na
razpis CRP sprejme direktor ARRS po predhodnem sprejemu Sklepa o izboru projektov
s strani MKGP. O ugovoru zoper Sklep o izboru projektov, katerega predmet ne morejo
biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje
prijav niti ocena prijave, odloči Upravni odbor ARRS.
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VIII. Okvirna višina sredstev
(1) Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo predmetnega razpisa je
6.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran
glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu
ARRS.
(2) Okvirna višina sredstev po financerjih
za celotno obdobje trajanja projektov:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: 2.400.000,00 EUR,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano: 3.600.000,00 EUR.
IX. Prijava na javni razpis
(1) Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-JRPrijava/2011 izpolnjuje na spletnem portalu
ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo
raziskovalci, vpisani v evidenco RO, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki
RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni
uporabniki.
(2) Prijava na spletni portal eObrazci je
možna na dva načina:
1. z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
2. z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo
sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO
ali ARRS).
(3) Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točke 1., 12. in 13. pa tudi
v angleškem jeziku (navedene točke morajo
biti izpolnjene v obeh jezikih).
X. Način, oblika in rok za predložitev prijav
1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRSCRP JR-Prijava/2011 na spletnem portalu
ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in vodja raziskovalnega projekta).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene
in digitalno podpisane ter oddane na spletni
portal do torka, 26. 7. 2011 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega
podpisa
(1) Prijavo na javni razpis je potrebno
izpolniti kot Prijavo na obrazcu ARRS-CRPJR-Prijava/2011 na spletnem portalu ARRS
eObrazci ter oddati v pisni obliki, ki mora biti
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in
vodje raziskovalnega projekta in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in
pisna, morata biti vsebinsko popolnoma
enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za CRP za leto 2011« in
obvezno oznako prijave (ARRS-CRP-JRPrijava/2011/ ……) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je
oddana pravočasno, če je izpolnjena na
spletnem portalu ARRS eObrazci in v pisni
obliki prispe v vložišče Javne agencije za
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raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do torka, 26. 7. 2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do torka, 26. 7.
2011 do 12. ure (poštni žig).
3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (X.1.) – elektronska; točka
(X.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta
javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS,
št. 43/11).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
XI. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo v petek, 29. 7. 2011 ob 9. uri v sejni sobi ARRS (III. nadstropje, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana).
XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izbiri predvidoma v roku
60 dni od zaključka razpisa.
XIII. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
(1)Javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije dostopna na spletni strani, www.arrs.si http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/.
(2)Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh
ARRS oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, pri Ljiljani
Lučič, po tel. 01/400-59-13 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na elektronski naslov:
lili.lucic@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-18/2011-1
Ob-3689/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11), 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), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado
Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82),
ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994
na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov
nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list
RS, št. 8/94, MP-2/94), ter Memoranduma
o soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije (v nadaljevanju: MVZT)
in Japonskim združenjem za spodbujanje
znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4.
2001, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Japonsko
v obdobju od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
A. obiskov slovenskih raziskovalcev na
Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 4. 2012
do 31. 3. 2014 na vseh področjih znanosti.
Bilateralni projekti trajajo dve leti. Prednost pri izbiri bodo imeli slovenski vodje
bilateralnih projektov, ki v razpisih v letih
2009-2011, 2010-2012 in 2011-2013 niso
imeli sprejetih projektov z isto japonsko inštitucijo.
B. obiskov slovenskih raziskovalcev na
Japonskem v obdobju od 1. 4. 2012-31. 3.
2013. Agencija bo po načelu recipročnosti
krila tudi stroške bivanja japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ki jih bo predlagala japonska stran.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in
število gostovanj vrhunskih japonskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev
na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
japonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (na Japonskem: JSPS,
www.jsps.go.jp/english/). Kontaktna oseba
na japonski strani je gospa Noriko Sekido,
e-mail: noriko-sekido@jsps.go.jp. Razpis na
japonski strani bo zaključen 12. septembra
2011.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošte-

va ovrednotenje bilateralnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise
v letu 2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne
7. 2. 2011.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje bo
opravljen sporazumno med MVZT in JSPS,
ki se bo podpisal predvidoma januarja 2012.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
direktor agencije na podlagi sporazumnega
izbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2012-2014 znaša okvirno 62.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012-2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
pod točko 2.A:
mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno
in porabo časa, za slovenske raziskovalce
ob obiskih na Japonskem, prevozne stroške na Japonskem, stroške namestitve
v hotelu B kategorije (***), vendar največ
do 100 EUR dnevno in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja
v tujino (Uradni list RS, št. 16/07 ter 30/09),
tj. 100 USD – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1
dolgoročni obisk (do 1 meseca);
pod točko 2.B:
– pri obiskih slovenskih raziskovalcev na
Japonskem:
mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno
in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem – pri čemer
bodo sofinancirani obiski v trajanju od 14
do 60 dni,
– pri obiskih japonskih raziskovalcev
v Republiki Sloveniji:
stroške bivanja za japonske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplom
cev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250 EUR mesečno, dnevnice za japonske
raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR; lokalni
prevoz in osnovno zdravstveno zavarovanje
– pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni
obiski (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
do 180 dni.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije japonskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali
dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. aprila 2012 do 31. marca 2014 (za točko
2.A javnega razpisa) in od 1. aprila 2012
do 31. marca 2013 (za točko 2.B javnega
razpisa).
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9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-JPJR- Prijava/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).
Prijava je pravilno označena, če ima status
»oddano – digitalno podpisano«.
Za pravočasno se štejejo prijave, ki so
oddane na spletni portal do 12. 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)
s statusom prijave »oddano – ni digitalno
podpisano« in v pisni obliki s statusom prijave »oddano – ni digitalno podpisano« ter
opremljeno z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in
žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti popolnoma enaki. Prijava, elektronska in pisna, sta pravilno označeni, če
imata status »oddano – ni digitalno podpisano«.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Japonsko v letih 2012-2014« in
obvezno oznako prijave (obrazec ARRS-BIJP-JR-Prijava/ 2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova
cesta 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 (v statusu »Oddano – Ni digitalno podpisano«) in
prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS do ponedeljka,
12. 9. 2011 do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do ponedeljka, 12. 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 Pravilnikom 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.
Prijavitelj na točko 2.B razpisa mora to
navesti v točki 17 prijavnega obrazca; poleg
trega mora v povzetku (točka 18 prijavnega
obrazca) navesti predviden termin obiska,
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v opisu dosedanjega sodelovanja (točka 11
prijavnega obrazca) pa priložiti korespondenco z japonskim gostiteljem, ki se nanaša
na predlagani obisk in iz katere je razvidno
njegovo soglasje za sprejem (lahko tudi kot
prilogo).
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 15. 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 konca januarja 2012.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljen na spletni strani agencije, www.
arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6130-811/2011
Ob-3642/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega
razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za izbor avtorjev leposlovnih in
esejističnih del za rezidenčne štipendije
v tujini za leto 2011
(v nadaljevanju: JR7–RŠ–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih
in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in bodo bistveno prispevali
k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru, za enomesečne rezidenčne
štipendije na lokacijah v tujini.
3. Cilji javnega razpisa: cilji razpisa so
promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih
del doma in v tujini, širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih
in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, ter neposredna podpora
ustvarjalcem.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega razpisa JR7–
RŠ–2011 znaša 13.000 €.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11).
Na javnem pozivu JP4-AD-2010 izbrani izvajalec rezidenčnih štipendij, Založba
Goga, bo z izbranim prijaviteljem kulturnega
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projekta sklenil pogodbo o sofinanciranju
v okviru pogodbenih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
5.1 Upravičeni stroški
Med upravičene stroške sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta rezidenčnih štipendij, in sicer:
– stroški posamične enomesečne štipendije v višini 1.500,00 EUR,
– potni stroški štipendistov, in sicer za
vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda,
– stroški vizumov.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR7–RŠ–2011
Prijavitelji na javnem razpisu JR7–
RŠ–2011 morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– da so fizične osebe/avtorji leposlovnih
in esejističnih besedil, nastalih izvirno v slovenskem jeziku;
– da imajo v knjižni obliki izdano vsaj eno
samostojno leposlovno ali esejistično delo
v slovenskem jeziku, ki ni izšlo v samozaložbi, ali da imajo reprezentativen revijalni
opus;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da se na javni razpis JR7–RŠ–2011
prijavljajo samo enkrat.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – RŠ.
Na javnem razpisu JR7–RŠ–2011 bo posamični avtor izbran za največ eno rezidenčno štipendijo.
Podeljenih bo največ 7 rezidenčnih štipendij.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
Zap.
št.

Kriteriji javnega razpisa

Možno št.
točk

1.

Reference avtorjevega dela in njegov opus ali
izkazana posebna nadarjenost ustvarjalca

65

2.

Prepoznavnost avtorja v slovenskem
kulturnem prostoru in/ali v tujini

35

Skupno število točk

100

Izbrani bodo tisti avtorji, ki bodo v postopku izbire javnega razpisa ocenjeni višje.
Kriteriji javnega razpisa so ovrednoteni
s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih
točk za projekt je 100 točk, izbrani pa so lahko avtorji, ki prejmejo več kot 61 točk.
8. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa JR7–
RŠ–2011 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR7–
RŠ–2011;
– prijavni obrazec OBR1 – RŠ z izjavami.
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR7–RŠ–2011
lahko zainteresirani v roku javnega razpisa
dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa:
– prijavni obrazec OBR1 – RŠ z izjavami
in obveznimi prilogami.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno
vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, do 27. 7. 2011 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti
kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za rezidenčne štipendije z oznako JR7–RŠ–2011. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno navedba
prijavitelja in naslov.
Rok za zbiranje vlog začne teči na dan
objave javnega razpisa JR7–RŠ–2011,
v Uradnem listu RS, dne 24. 6. 2011 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 27. 7. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR7–RŠ–2011.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek
117. člena v povezavi s 101. členom Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10 in 20/11).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR7–
RŠ–2011, bo pregledovala odpiralna komisija JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo
dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti
odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisije JAK za mednarodno
promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike.
O izboru bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za mednarodno promocijo
slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike odločil direktor JAK z odločbo.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani JAK: www.jakrs.si ter osebno ali telefonsko, vsak delovni dan med
10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki: Katji
Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si,
tel. 01/369-58-27.
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12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
1. 8. 2011.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 603035-1/2011-40
Ob-3613/11
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole za program Gozdarstvo
in lovstvo, za naslednje predmetno
področje:
– strokovna terminologija v tujem jeziku
– angleščina.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr.) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– Delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj.
– Vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
– Izobrazbe – (Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem
izobraževanju – Uradni list RS, št. 35/11).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh, na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Ob-3610/11
Na podlagi 7. 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, 38/010), določil Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09)
in Odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) objavlja
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje prireditev na področju
kmetijstva v letu 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditev
na področju kmetijstva letu 2011, katerih cilj
je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot
pomembne gospodarske panoge v občini
in kmetijskih proizvodov ter so se aktivnosti
izvajale oziroma se bodo izvajale v času
od 1. 1. 2011 do 30. 10. 2011, na območju
Občine Brežice.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki se ukvarjajo s promocijo
kmetijstva, kmetijskih pridelkov, izvajajo pri-

reditve ali razstave za širše množice občinstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti na področju kmetijstva,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja promocije kmetijstva,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane z promocijo kmetijstva in kmetijskih
proizvodov, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani
z izdelavo propagandnega materiala, stroški
za najem prostorov, šotorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševalnih
tabel, stroški oglaševanja v medijih, ostali
stroški povezani z pripravo razstav oziroma
prireditev.
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo kmetijstva do
100% celotne vrednosti aktivnosti, na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti). Višina
sredstev se dodeli na osnovi razpoložljivih
sredstev za ta namen in višine upravičenih
stroškov prijaviteljev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje
je 5.000 EUR na proračunski postavki: 1150Promocija kmetijstva in pridelovalcev. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki
so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor
bo, glede na število vlog in odobreno višino
upravičenih stroškov, predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu)
4. Vsebinska in finančna predstavitev- za
vsako prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki)
5. Finančna dokazila o izvedenih delih
(kopije računov itd. ter kopije dokazil o plačilu računov – bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je razvidno
in označeno na kateri račun se nanaša).
Dokazila pod to točko se dostavijo za ak-
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tivnosti, ki so že bile izvedene do razpisa.
V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi
z zahtevkom za črpanje sredstev
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa
7. Parafiran vzorec pogodbe vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 4. 7. 2011, na naslov:
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
Javni razpis – Sofinanciranje prireditev na
področju kmetijstva v letu 2011«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor
občinske uprave s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini
dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana v letu 2011. Prejemniki sredstev
morajo dostaviti najkasneje do 30. 10. 2011
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov
ter poročilo o izvedeni prireditvi.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev
direktor občinske uprave Občine Brežice
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
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razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine
Brežice, www.brezice.si, ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, na
Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52,
e-mail:roman.matjasic@brezice.si, v času
uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 441-0002/2011-2
Ob-3614/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 93/07) ter Odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 10/11) objavlja Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma
razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kuzma za leto 2011
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina Sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2011, v višini 14.000 EUR, od tega
9.000 EUR na proračunskih postavkah:
– 4011003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
in gozdov

v okvirni višini 600 EUR

– 4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo

v okvirni višini 8.000 EUR

– 4011005 Regresiranje zavarovalnih premij

v okvirni višini 400 EUR,

5.000 EUR pa za dodelitev državnih pomoči po pravilu de minimis.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke ali
iz postavke za dodelitev državnih pomoči de
minimis in obratno.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od odobritve sredstev s strani
Občine Kuzma do porabe sredstev oziroma
do 30. 9. 2011. Dokazila/plačani računi za
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo

Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd. …),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
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– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah
(kmetijska poslopja; kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki

imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v predmetni zavarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred
naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske
razmere, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov, znaša 10%
obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje živali zaradi bolezni
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije
s priloženim seznamom upravičencev na
podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
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vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima
stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da
so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju občine
Kuzma, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kuzma za leto 2011 v višini
5.000 EUR na proračunski postavki 4011004
Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 50% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov in z nekmetijsko dejavnostjo na
kmetijskih gospodarstvih, ter upravičenci, ki
se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa strojev in opreme za
delo v gozdarstvu,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali dokazilo,
da postopek registracije poteka, razen za
upravičence, ki se ukvarjajo z gozdarsko
dejavnostjo,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2011 do 30. 9. 2011,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve, itd.)
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2011 do 30. 9. 2011.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2011 do
30. 9. 2011.
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IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2011 oziroma
do porabe sredstev.
Vloga je na voljo na sedežu uprave Občine Kuzma, vloži se lahko neposredno
v sprejemni pisarni Občine Kuzma ali se pošlje na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Oceni
jih na podlagi pogojev in meril iz javnega
razpisa ter pripravi predlog prejemnikov
sredstev, ki ga predloži županu. Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava
v upravnem postopku sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji
svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni
od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Kuzma v roku 8 dni
od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Vlagatelj mora najkasneje v roku
30 dni od podpisa pogodbe na upravo občine predložiti dokazilo (originalno fakturo)
o plačilu stroškov ukrepa za katerega je
pridobil sredstva ter originalno potrdilo o plačilu predmetnih stroškov.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Kuzma, Kuzma 60 c ali
na tel. 02/55-580-14, kontaktna oseba Marjeta Sukič.
Občina Kuzma
Št. 2/2011
Ob-3632/11
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2011 (MUV, št. 5/11)
razpis
za sofinanciranje stroškov
prve zaposlitve brezposelne osebe
z visoko ali univerzitetno izobrazbo v
Mestni občini Maribor za leto 2011
I. Predmet: predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
podjetjem skladno s pravili o dodeljevanju
pomoči de minimis v primeru zaposlitve
brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev
z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima
stalno bivališče na območju občine.)
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci so podjetja. Za namene tega
razpisa se za podjetje šteje malo in srednje
veliko podjetje ter samostojni podjetnik posameznik, ki ima poslovni sedež v Mestni
občini Maribor oziroma izven občine, če ima
na območju Mestne občine Maribor poslovno enoto in zaposluje za namen opravljanja
dejavnosti v tej poslovni enoti.
Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za

zaposlovanje. Imeti mora visoko ali univerzitetno izobrazbo ter stalno prebivališče na
območju občine.
Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi pri istem podjetju. Zaposlitev mora biti
realizirana v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 8.
2011. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev, po izteku navedenega roka mora prejemnik najkasneje
do 31. 12. 2012 občini predložiti poročilo,
v katerem bo poročal o namenski porabi
sredstev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2011 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja, v skupni višini 370.406,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna
števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje
obeh razpisov na področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno srede, 31. 8.
2011.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj - Razpis prva zaposlitev« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za
gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Na hrbtni strani morata biti napisana firma prijavitelja ter naslov poslovnega
sedeža.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni
pisarni številka 15 do vključno 31. 8. 2011
do 15. ure oziroma poslana priporočeno po
pošti s poštnim žigom do vključno 31. 8.
2011. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom zavržejo.
Prijava mora biti oddana z vsemi potrebnimi dokazili, da je popolna, kolikor bo
prijava nepopolna, bo komisija v roku 8 dni
po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev
vloge za Prvo zaposlitev«. Na hrbtni strani
morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave najkasneje do
15. 10. 2011 in ga posredovala v potrditev
županu oziroma po njegovem pooblastilu
direktorici mestne uprave. Sklepi o odobritvi
dodelitve finančnih sredstev bodo upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 15. 11. 2011. Na sklep je v roku 8 dni
od njegovega prejema možna pritožba pri
županu Mestne občine Maribor. Odločitev
župana je dokončna. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.
Z vsakim upravičencem do sredstev bo
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in
drugih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na račun
upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti
pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Če se v roku
8 dni upravičenec ne oglasi za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev sredstev.
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Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo
na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta
1, v sprejemni pisarni številka 15, pritličje.
Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si,
rubrika »Razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno
Turk, tel. 220-13-86 ali pišete na elektronski
naslov: helena.turk@maribor.si z navedbo
»razpis za prvo zaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 1/2011
Ob-3633/11
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2011 (MUV, št. 5/11)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe
v Mestni občini Maribor za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen
prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje
RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne
občine Maribor,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. septembra 2010 do 31. avgusta 2011,
– poslovni sedež mora biti na območju
Mestne občine Maribor,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni
poklic.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev se
mora ohraniti najmanj 12 mesecev, po izteku
12 mesecev oziroma najkasneje do 31. 12.
2012 pa mora prejemnik občini predložiti
poročilo, v katerem bo poročal o namenski
porabi sredstev in o uspešnosti realizacije
samozaposlitve.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih
petih letih, niso upravičene do finančnih
sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2011 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja, v skupni višini 370.406,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov na področju
zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno srede 31. 8.
2011.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj - Razpis samozaposlitev« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za
gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000

Maribor. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni
pisarni številka 15 do vključno 31. 8. 2011
do 15. ure oziroma poslana priporočeno po
pošti s poštnim žigom do vključno 31. 8.
2011. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom zavržejo.
Prijava mora biti oddana z vsemi potrebnimi dokazili, da je popolna, kolikor
bo prijava nepopolna, bo komisija v roku
8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala
k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge
je 5 dni. V primeru poziva na dopolnitev
vloge, se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj
– dopolnitev vloge za Samozaposlitev«. Na
hrbtni strani morata biti napisana priimek
in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave, najkasneje do
15. 10. 2011 in ga posredovala v potrditev
županu oziroma po njegovem pooblastilu
direktorici mestne uprave. Sklepi o odobritvi
dodelitve finančnih sredstev bodo upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 15. 11. 2011. Na sklep je v roku 8 dni
od njegovega prejema možna pritožba pri
županu Mestne občine Maribor. Odločitev
župana je dokončna. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.
Z vsakim upravičencem do sredstev bo
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in
drugih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na račun
upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti
pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Če se v roku
8 dni upravičenec ne oglasi za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev sredstev.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo
na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta
1, v sprejemni pisarni številka 15, pritličje.
Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si,
rubrika »Razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno
Turk, tel. 220-13-86 ali pišete na elektronski
naslov, helena.turk@maribor.si z navedbo
»razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Ob-3648/11
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/05-UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev 3 koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
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2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
3 koncesij za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 1 koncesija na področju zobozdravstva
odraslih,
– 1 koncesija na področju pediatrije,
– 1 koncesija na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesija:
4.1. 0,50 programa zobozdravstva odraslih znotraj ČS Dravlje.
4.2. 1,00 program pediatrije čim bliže lokaciji Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana,
vendar znotraj ČS Trnovo.
4.3. 1,00 program splošne medicine na
lokaciji Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana
(ČS Center).
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev
(ne velja za koncesijo na področju splošne
medicine, kjer je potrebno začeti opravljati
koncesijsko dejavnost s 1. 11. 2011) od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru preneha
veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati:
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni
fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim
dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu
s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o koncesiji;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne
ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in, če
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre
(pogoj 6.1.4. velja le za koncesiji z oznako
4.1. in 4.2.);
6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na
naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana
(ČS Center), ki so v lasti MOL. V ta namen
bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti
odločbe o podelitvi koncesije sklenil z MOL
najemno pogodbo. Poleg tega mora imeti ustrezno opremo in, če zahteva narava
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dela, tudi ustrezne kadre (pogoj 6.1.5. velja
le za koncesijo z oznako 4.3.);
6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu začel opravljati
koncesijsko dejavnost s 1. 11. 2011 (pogoj
6.1.6. velja le za koncesijo z oznako 4.3.);
6.1.7. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.8. opravljanje koncesijske dejavnosti
vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času
(pogoj 6.1.8. velja le za koncesiji z oznako
4.2. in 4.3.);
6.1.9. opravljanje koncesijske dejavnosti
vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času
(pogoj 6.1.9. velja le za koncesijo z oznako
4.1.);
6.1.10. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni
dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre (pogoj 6.2.4. velja le
za koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.);
6.2.5. da bo pravna oseba v primeru
podelitve koncesije na tem javnem razpisu
izvajala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2,
1000 Ljubljana (ČS Center), ki so v lasti
MOL. V ta namen bo najkasneje v roku
21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi
koncesije sklenila z MOL najemno pogodbo
(pogoj 6.2.5. velja le za koncesijo z oznako
4.3.);
6.2.6. da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu začela izvajati koncesijsko dejavnost s 1. 11.
2011 (pogoj 6.2.6. velja le za koncesijo
z oznako 4.3.);
6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.8. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.9. velja le za
koncesiji z oznako 4.2. in 4.3.);
6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.10. velja le za
koncesijo z oznako 4.1.);
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6.2.11. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.12. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.13. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika
pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah z oznako 4.1. (oznaka razpisane
koncesije je navedena v 4. točki besedila
javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. začetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.3. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo
ordinacije in najbližjo postajo Ljubljanskega
potniškega prometa: največ 10 točk.
7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah z oznako 4.2. (oznaka razpisane
koncesije je navedena v 4. točki besedila
javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2.2. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.2.3. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.2.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo
ordinacije in v javnem razpisu navedeno
lokacijo ordinacije: največ 10 točk.
7.3. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.3.1. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk.
7.3.2. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
8. Žreb: če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri
razpisani koncesiji enako število točk, bo
izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge, so podana v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane
po pošti, prispele pravočasno, če so bile
oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 18. 7. 2011, do 24. ure.
Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.2.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane
po pošti, prispele pravočasno, če so bile
oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 19. 9. 2011, do 24. ure.

Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.3.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane
po pošti, prispele pravočasno, če so bile
oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 8. 8. 2011, do 24. ure.
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne
in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog
o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po
pridobitvi soglasij oziroma mnenj, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno
odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne
vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog
ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni,
da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se lahko javni razpis za to
koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne
21. 7. 2011, ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne
22. 9. 2011, ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.3.
(oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne
11. 8. 2011, ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in v Glavni
pisarni MOL: od ponedeljka do četrtka od 8.
do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 330-1/11
Ob-3653/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1),
Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto
2011 (Uradni list RS, št. 36/11) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Kobarid (Uradni list RS, št. 91/07) Občina
Kobarid objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Kobarid v letu 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Kobarid v letu 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006, in spremembo
Uredbe (ES)št. 70/2001 in po shemi »de

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in
ukrepov):
A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006).
2.
Ohranjanje
tradicionalnih
stavb (5. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006).
3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št 1857/2006).
B) Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov:
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
4. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
3. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje
3.1. Upravičenci do sredstev so:
– Pravne in fizične osebe (kmetijska
gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo
na razpis program ali investicijo, ki se izvaja
oziroma se bo izvedla na območju Občine
Kobarid.
– Registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program,
investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju Občine Kobarid.
3.2. Splošni pogoji za financiranje:
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se sredstev
ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev.
4. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Kobarid je omejena in znaša
30.000,00 EUR. Sredstva za programe in
investicije na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Zgornje
meje za dodelitev sredstev so navedene
pri posamezni vrsti ukrepov. V primeru
ostanka razpisanih sredstev, namenjenih
za posamezen ukrep, se le-ta na predlog
strokovne komisije lahko prerazporedijo
za druge ukrepe, določene v tem javnem
razpisu.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost
3.500,00 EUR (brez vključenega DDV).
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranja upraviče-

nih stroškov posamezne investicije oziroma
programa.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev zanaša:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
5.000,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 4.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so
namenjene za:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10%
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno
s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji).
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
1 Uredbe (ES) št. 70/2001, se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva),
in sicer:
– za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo kmetijska gospodarstva,
ki imajo naslov oziroma sedež v Občini
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Kobarid ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju Občine
Kobarid;
– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva,
ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Kobarid.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– v primeru naložb v urejanje pašnikov
mora površina pašnika obsegati najmanj
5000 m²;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto 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 v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (Uradni
list RS, št. 21/05, 114/05 in 76/06);
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 30. 11. 2011;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
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– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti za okolje in prostor o predlagani
naložbi;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Tolmin);
– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– dokazila o tržnih viških iz lastne primarne kmetijske proizvodnje, prodanih na
trgu v letu 2011 (npr. plačilne pravice, mlečne kvote …);
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po Gerk-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske Unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi
– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih
letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni
morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 1.750,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč
za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, silosi …), razen obnove ali
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev
pašnika in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, pašni aparat, nakup opreme za
ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize
zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje
travnega semena …), razen drenažnih del
in materiala za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne doku-

mentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc…).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetovanje,
– število izvajanih ukrepov iz programov
SKOP in KOP,
– velikost kmetijskega gospodarstva,
– tržna orientiranost kmetije,
– starost nosilca kmetijskega gospodarstva.
2. Ohranjanje tradicionalnih stavb
Višina razpisanih sredstev zanaša
2.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na
kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak,
čebelnjak, sušilnica sadja, itd.), če naložba
ne povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba(objekt) leži na območju Občine
Kobarid. Upravičenci ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom sklepa o dodelitvi
pomoči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec dobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi standardi glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali (Uradni list RS,
št. 21/05, 114/05 in 76/06);
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani občine in do 30. 11.
2011;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
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objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
potrdilo, da je
– objekt (tradicionalna stavba) vpisan
v register nepremične kulturne dediščine
(RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za
področje kulture;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
zgodovinsko izpričana dokumentacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiško
knjižni izpisek, katastrski načrt).
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 75% dejanskih stroškov naložbe na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 60% dejanskih stroškov naložbe na
ostalih območjih,
– za stroške, ki nastanejo pri naložbah
ali prizadevanjih za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah, vendar ne
več kot 10.000 EUR upravičenih stroškov
na naložbo.
Upravičeni stroški so naslednji:
Naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah ((kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica
sadja, itd.), če naložba ne povzroči povečanje proizvodne zmogljivosti kmetije:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali
– obnovo oziroma sanacijo objekta,
– stroški nabave materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pri naložbah za ohranjanje tradicionalnih
stavb je DDV upravičen strošek v primeru,
ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih predpisov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetovanje,
– število izvajanih ukrepov iz programov
SKOP in KOP,
– starost upravičenca,
– starost objekta,
– vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija),
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev zanaša:
2.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih,
svetovalne storitve, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije in spletišča.
Cilji ukrepa:
– povečati učinkovitost in konkurenčnost
ter zagotoviti dolgoročno sposobnost pre-

živetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
ter promocijsko informativnih akcij.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer:
1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
2. registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– program dela upravičenca za leto 2011,
ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči;
– izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na
območju Občine Kobarid in to na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev tehnične podpore. Vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na
stroške za zagotavljanje storitve;
– do pomoči niso upravičena podjetja
v težavah;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene
stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na
upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Kobarid,
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Kobarid. Upravičeni udeleženci pa so tudi
družinski člani, ki imajo stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Kobarid;
– med udeleženci posameznega programa izobraževanja, usposabljanja oziroma
svetovanja mora biti najmanj 50% upravičenih udeležencev, opredeljenih v prejšnji
alineji;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 30. 11. 2011;
– zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične podpore
ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja
oziroma storitev tehnične pomoči;
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– izjavo, da udeleženci izobraževanja,
usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo
o višini kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to
odloči;
– predračun(i) oziroma ponudbe, ki
glasijo na izvajalca;
– dokazilo izvajalca o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore.
Občina Kobarid bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so
financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega upravičenca v letu 2011 znaša
2.000,00 EUR.
Upravičeni stroški so naslednji:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...).
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.
– Na področju publikacij (katalogov,
spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro
izvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da
se predstavijo v publikaciji, se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov priprave in tiska katalogov,
– stroškov vzpostavitve internetne
strani.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek programa k funkcionalnosti
znanj udeleženca in uporabnost pridobljenih
znanj v praksi,
– število upravičenih udeležencev programa,
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– obseg programa (število ur, obseg in
naklada publikacije …).
B) Pomoči »de minimis«
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev zanaša:
15.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač,
lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike));
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma
sedež na območju Občine Kobarid.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilo sredstev,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
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– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Tolmin);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun(e) za
nameravano investicijo oziroma račun(e) in
potrdila o plačilih računov;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU;
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, največji pa 1.750,00 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo pro
izvodov za trg, prodajo),
– za potrebe dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška dela ...);
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav, vključno z računalniško
programsko opremo, za potrebe dopolnilne
dejavnosti;
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih,
sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno,
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih,
povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek dopolnilne dejavnosti k prepoznavnosti in ohranjanju ter promociji tradicionalnih značilnosti območja občine,
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetijstvo,
– zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti,
– starost nosilca dopolnilne dejavnosti.
5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev zanaša:
2.000,00 EUR.
Predmet podpore:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na območju Občine Kobarid in izpolnjujejo vse
pogoje, določene s tem razpisom (v nadaljevanju: prevoznik)
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevoznik mora imeti sedež na območju Občine Kobarid,
– prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– prevoznik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore in
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno zakonodajo,
– prevoznik ne sme biti podjetje v težavah,
– prevoznik mora izpolnjenim razpisnim
obrazcem priložiti še naslednjo dokumentacijio:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– vsa dokazila o opravljenih prevozih, za
katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti
na ime prevoznika in morajo biti izdani z datumom od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
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– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti, povezanih z opravljanjem transportov, ki se
prijavlja na razpis,
– investicije, povezane z opravljanjem
transportov, ki se prijavljajo na razpis,
– prevoze, ki so financirani iz drugih javnih sredstev RS in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov tovornega transporta.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, največji pa 2.000 EUR na prevoznika na leto.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, opravljenih v času
od 1.1 do 30. 11. 2011 na območju:
– Levi breg Soče – Vrsno,Krnske planine,
– Breginjski kot – Sužid, Kred,
– Trnovo, planina Hlevišče,
– Drežniško – Magozd.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– dejavnost transporta je glavna dejavnost prevoznika;
– frekvenca transporta na posameznem
odročnem območju, kot je definirano s tem
razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi na odročnih območjih, kot so
definirana s tem razpisom, v obdobju od
1. 1. do 30. 11. 2011, in ki lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, kot so definirana s tem razpisom, na katerih prevoznik
opravlja dejavnost transporta.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2011. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
investicijam in programom, ki bodo realizirani v času:
– Od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do
30. 11. 2011 (za vse ukrepe iz točke 1 in
2).
– Od 1. 1. 2011 do najkasneje 30. 11.
2011 (za ukrepe iz točke 3 in 4).
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave 24. junija 2011 do vključno 18. julija 2011, do
12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
ki je predmet prijave),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– podpisan (v primeru pravne osebe tudi
žigosan) vzorec pogodbe, ki je priložen posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2011: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2011: Ohranjanje tradicionalnih stavb«,

»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2011: Tehnična pomoč«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2011: Naložbe v dopolnilne dejavnosti«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2011: Transportni stroški«
na naslov: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid.
Ne glede na način vložitve, morajo vloge
prispeti na Občino Kobarid najkasneje do
ponedeljka, 18. julija 2011, do 12. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
8. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega
roka obravnavala strokovna komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju; komisija), ki jo
imenuje župan Občine Kobarid. Odpiranje
vlog bo potekalo 19. julija 2011 ob 9. uri.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Komisija
lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi
navedenih upravičenih stroškov prijavljenih
investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih
vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
bo osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija
vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in
upravičene pa bo komisija točkovala v skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih
v javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov (ukrep A, točki 1. in 2.), pred izdajo
sklepa o odobritvi sredstev, upravičenec ne
sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo,
za katera so sredstva namenjena !
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8)
dni od dneva vročitve sklepa upravičencu.
Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Kobarid
in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
9. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
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Kobarid opravljata pristojni organ občinske
uprave in komisija.
Namenskost in smotrnost porabe dodeljenih sredstev lahko ugotavlja tudi Nadzorni
odbor Občine Kobarid.
Prejemnik sredstev po Pravilniku za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kobarid in tem javnem razpisu,
pri katerem se ugotovi, da:
– sredstva delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so mu bila dodeljena;
– so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi in/ali zahtevku;
– je kršil druga določila pogodbe,
je dolžan v primeru nenamenske porabe
iz prve alineje vrniti nenamensko porabljena
sredstva oziroma v primerih iz druge in tretje
alineje vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunajo od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev. Prejemnik v teh primerih
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
Komisija bo po odpiranju vlog vzorčno
preverila resničnost podatkov na terenu.
10. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila
o javnem razpisu
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva v tajništvu Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi
z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo
pri Damjani Uršič, na tel. 05/38-99-219, vsak
uradni dan, v času uradnih ur ali na elektronskem naslovu: damjana.ursic@kobarid.si.
Občina Kobarid
Št. 430-27/2011
Ob-3656/11
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo
in Zagorska noč 2011«
ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih
prireditev ob občinskem prazniku Občine
Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo dne 5. avgusta 2011 in
– »Zagorska noč 2011«, ki bo dne 6. avgusta 2011.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi
in izvedbo projekta kot celote, torej organizacijsko-tehnični in programski del za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta ob
sega:
– ureditev prireditvenih prostorov in sicer
za prireditev »Noč pred nočjo« s postavi-
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tvijo enega odra na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša«
in za prireditev »Zagorska noč« s pripravo
dveh odrov in sicer na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša«
(ta je postavljen že za prireditev »Noč pred
nočjo«) in dodaten oder pred tržnico »Pod
uro« v Zagorju ob Savi tako, da sta dne
5. avgusta 2011 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo« in
»Zagorska noč 2011« oziroma zagotovitev
glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne
dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji ter biti obvezno podana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši
delež sofinanciranja občine,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čim bolj raznovrsten
in aktualen program v skladu z razpisnimi
pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
prireditev »Noč pred nočjo« in »Zagorska
noč 2011«, znaša za obe prireditvi največ
45.000,00 EUR in je zagotovljena v proračunu za leto 2011.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu
poravnan po izvedbi projekta in v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba
- Ne odpiraj« »Razpis - Noč pred nočjo in
Zagorska noč« ter ime in naslov ponudnika
na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
18. 7. 2011 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
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Odpiranje ponudb bo dne 18. 7. 2011
ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za
javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, kontaktni
osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit,
tel. 03/565-57-02 ali 03/565-57-30.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 478-92/2011-1
Ob-3661/11
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) ter Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2011 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 5/11) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) Stanovanje št 4,5, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna
27, Trbovlje, v skupni površini 56,54 m2.
Identifikator stavbe je 2320, stanovanja pa 2.E. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša
23.947,00 EUR.
b) Stanovanje št. 14, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna
27, Trbovlje, v skupni površini 28,25 m2.
Identifikator stavbe je 2320, stanovanja
pa 11.E. Stanovanje je prazno. Izklicna
cena za navedeno nepremičnino znaša
12.065,00 EUR.
c) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skupni površini 40,70.
Identifikator stavbe je 327.S. Stanovanje je
prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 16.480,00 EUR.
d) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skupni površini 47,80 m2.
Identifikator stavbe je 327.S. Stanovanje je
prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 19.320,00 EUR.
e) Stanovanje številka 4, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Žabjek
11 Trbovlje, v skupni površini 29,29 m2. Identifikator stavbe je 2509, stanovanja pa 4.E.
Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 6.937,00 EUR.
f) Stanovanje, ki se nahaja na naslovu
Kolonija 1. maja 18, Trbovlje, v skupni površini 39,70 m2. Identifikator stavbe je 3333,
stanovanja pa 17. E. Stanovanje je prazno.
Izlicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 16.720,00 EUR.
g) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode 30,
Trbovlje, v skupni površini 71,50 m2. Identifikator stavbe je 3682, stanovanja pa 17. E.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki
ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas. Izklic-

na cena za navedeno nepremičnino znaša
50.160,00 EUR.
h) Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Opekarna 4, v skupni površini 47,7 m2
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki
ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša
19.736,00 EUR.
i) Stanovanje, ki se nahaja na naslovu
Rudarska cesta 1, v skupni površini 90,7 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki
ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša
21.061,00 EUR.
j) Poslovni prostor, ki se nahaja na naslovu Rudarska cesta 1, v skupni površini
74,08 m2. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 13.905, 00 EUR.
k) Stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na naslovu Dom in vrt
3. Zemljišče parc.št. 319/29 – stanovanjska
stavba 121 m2, dvorišče, 55 m2, dvorišče
64 m2 in parc.št. 319/47 dvorišče, v izmeri
49 m2, k.o. Trbovlje. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 54.200,00 EUR.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 6.
2011, na občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan, razen
četrtka, od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do
16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni
49 ali 47. Na voljo so tudi v elektronski obliki.
Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 20. 7. 2011, do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja pod zaporedno črko _____ (vpisati zaporedno črko iz razpisa), z naslovom
____________ (vpisati naslov objekta oziroma stanovanja) – Ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka, 19. 7. 2011, plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP, št. 01329-0100018122,
s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja oziroma objekta na naslovu
_______________ vpisati naslov stanovanja oziroma objekta na katerega se nanaša
ponudba.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti
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kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino
v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec zadrži varščino
ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v četrtek, 21. 7. 2011, ob 8. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
18. Dodatne informacije so na voljo
tel. 03/562-79-76 ali 03/562-79-12.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Št. 316/2011
Ob-3625/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki
ga zastopa ministrica, Majda Širca, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10), objavlja
ponovno javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po
metodi javne dražbe.
III. Opis predmetov prodaje
Prodaja nepremičnine, parc. št. 2/4, njiva, v izmeri 3450 m2 in stavbišče, v izmeri
377 m2 s poslovnimi stavbami, z naslovom
Kvedrova cesta 9, v Ljubljani, ID št. 151,
ID št. 153, in ID št. 180, vse vpisane v vl.
št. 39, k.o. Nove Jarše (2680), za izklicno
ceno 2.108.017,14 evra.
Iz potrdila o namenski rabi Mestne občine
Ljubljana št. 3506-1731/2011-2 (2011-3517)
BB z dne 29. 3. 2011 izhaja, da je navedena
parcela v območju stavbnih zemljišč – območju centralnih dejavnosti za kulturo – in
da občina nima predkupne pravice.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup:
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine dobijo interesenti
na Ministrstvu za kulturo, kontaktna oseba je Miran Zupan. Ogled nepremičnine in
dokumentacije v zvezi z nepremičnino je
možen po predhodnem dogovoru po e-pošti: miro.zupan@gov.si ali tel. 01/400-79-57
(Miran Zupan).
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izklicno ceno, stroške notarskih storitev,
vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge
stroške, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno najmanj
za 1.000,00 evrov.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne bi podpisal pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani,
prodajalec njegovo varščino zadrži.
5. Varščina
Dražitelji morajo najpozneje do 18. 7.
2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za kulturo RS, št. 01100-6300109972, sklic
na številko 18 35114-7200005-78130011.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana
v kupnino, dražiteljem, ki na javni dražbi
ne bi uspeli, se varščina brez obresti vrne

v petnajstih dneh od zaključka javne dražbe
na njihov transakcijski račun.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se
plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za kulturo, št. 01100-6300109972, sklic
na številko 18 35114-7200005-78130011.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe,
uspešnemu dražitelju se varščina všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Sodelovanje na javni dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno na naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna
dražba - Kvedrova 9«, najkasneje do 18. 7.
2011 do 12. ure.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek in
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za plačilo varščine);
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR-računa za primer vračila varščine;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
– parafiran in podpisan vzorec prodajne
pogodbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor
najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne
pogoje dražbe. Če je dražitelj samo eden, je
nepremičnina prodana za izklicno ceno, če
jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10)
Dražbo izvede pristojna komisija.
10. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
do sklenitve pravnega posla postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne
dokumentacije.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala 19. 7. 2011, ob 11. uri,

v prostorih Ministrstva za kulturo, na naslovu, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana – velika sejna soba v tretjem nadstropju.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3647/11
Občina Prevalje na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/82-46-124.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
Posamezni del stavbe št. 5, v stavbi
št. 192, k.o. 884 – Farna vas (ID 5574858).
Posamezni del stavbe z identifikacijsko številko 5.E (884-192-5), nestanovanjska raba, št. 5, v pritličju in kleti, v izmeri
144,99 m2, v stavbi z naslovom Na Fari 42,
Prevalje, stoječi na parc. št. 140/9, k.o. 884
– Farna vas.
Posameznemu delu stavbe pripada solastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljišču s parc. št. 140/9, k.o. 884
– Farna vas.
Izklicna cena: 60.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
Najnižji znesek višanja: 300,00 EUR.
3. Izvedba javne dražbe:
– Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II.
nadstropje, dne 11. 7. 2011, ob 12. uri.
– Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala
pristojna komisija.
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene nepremičnine na TRR Občine
Prevalje, št. 01375-0100010242, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine Fara 42/5«. Plačana varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez
obresti v roku 10 dni od dneva dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji,
ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter
davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje četrt ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled:
a) originalno potrdilo o vplačani var
ščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
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c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence,
e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko;
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo
javne dražbe.
– V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali
izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
– Ponudba veže do zaključka javne dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti,
ali jo na kakršen drug način razveljaviti.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
4. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso
zajeti predpisani davki in jih plača kupec.
Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve v višini 492,40 EUR in vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice in
vknjižbe v zemljiški knjigi, ter stroške objave
javne dražbe.
Obstaja zakonita predkupna pravica
etažnih lastnikov, zato v primeru uspešne
javne dražbe pogodba ne bo sklenjena
z najuspešnejšim dražiteljem, kolikor bo
kateri od predkupnih upravičencev uveljavljal predkupno pravico.
5. Vrsta pravnega posla: Prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno
kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu
pogodbe na TRR prodajalca, sicer se šteje,
da je odstopil od pogodbe in v tem primeru
prodajalec zadrži vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po
plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških, se bodo kupcu nepremičnine
izročile v last.
6. Natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
7. Ustavitev postopka: Občina Prevalje
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano
varščino.
Občina Prevalje
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Razpisi delovnih mest
Št. 5/2011
Ob-3628/11
Svet zavoda Knjižnica Miklova hiša razpisuje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Miklova hiša in na podlagi
sklepa sveta, sprejetega na 19. seji Sveta
javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, ki je
bila v torek, 14. junija 2011, delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo direktorja/direktorice izpolnjevati
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali humanistične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje knjižnične dejavnosti,
– strokovni izpit s področja bibliotekarstva,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minulim delom,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– predložitev programa za svoj mandat.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Strokovni izpit iz bibliotekarstva mora
kandidat pridobiti najkasneje v dveh letih po
nastopu funkcije.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite do 10. julija na
naslov: Svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica,
z oznako »Prijava na razpis za direktorja –
Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku.
Knjižnica Miklova hiša, Ribnica
Št. 457/11
Ob-3644/11
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije, skladno z deseto alineo 43. člena in
54. členom Statuta Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 59/02 in 108/07),
razpisuje delovno mesto
generalnega sekretarja (m/ž) Socialne
zbornice Slovenije za mandatno obdobje
4 let.
Splošni pogoji za razpisano delovno mesto so:
– najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre. in
62/10 – ZUPJS),
– pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
ali vodilnih delovnih nalogah,
– strokovni izpit na področju socialnega varstva (69. člen Zakona o socialnem
varstvu),
– organizacijske sposobnosti in sposobnosti vodenja.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določa Statut zbornice, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– višja raven znanja angleškega ali drugega svetovnega jezika,
– ustno in pisno izražanje v slovenskem
jeziku,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Windows in standardna uporaba
ostalih PC orodij,
– poznavanje EU institucij in postopkov
odločanja.
Delovno področje:
– dela in naloge v skladu s 55. členom
Statuta Socialne zbornice Slovenije.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj (dosedanje
zaposlitve), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj,
3. pisno izjavo o zahtevni ravni znanja
tujega jezika,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. pisno predstavitev programa dela
zbornice za naslednje 4-letno mandatno
obdobje (prioritetna področja, konkretne
rešitve, predlog aktivnosti in programov,
kar predstavlja vizijo razvoja zbornice v prihodnjem obdobju).
Predviden nastop dela 1. 9. 2011, po
potrditvi na seji UO Socialne zbornice Slovenije.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 4-letnega mandatnega obdobja, ki bo natančneje
opredeljeno v individualni pogodbi o zaposlitvi. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Socialne zbornice Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
razpis za delovno mesto generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije«, na naslov:
Socialna zbornica Slovenije, Komisija za volitve in imenovanja, Koseška cesta 8, Ljub
ljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Ura-

dnem listu RS in na spletni strani Socialne
zbornice Slovenije. Za pisno obliko prijave
se ne šteje elektronska oblika.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo,
do 14. ure, prijava osebno oddana v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška
cesta 8, Ljubljana, ali če je zadnji dan roka
oddana na pošti kot pisemska pošiljka, do
24. ure.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
dobite na spletni strani Socialne zbornice
Slovenije in tel. 01/581-93-10. V besedilu
razpisa so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, kot nevtralni za moški in
ženski spol.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-3660/11
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo Uradni
list RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne
šole (Uradni list RS, št. 57/07) prosto delovno mesto:
čistilka/čistilec za določen čas.
Poskusno delo traja 2 meseca, pričetek
dela je 2. 7. 2011.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Št. 032/2011
Ob-3686/11
V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US:U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – Zarbit, v nadaljevanju: ZDR) in Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Javni agenciji za tehnološki razvoj RS,
z dne 31. 3. 2011, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, objavlja 3 prosta
delovna mesta:
vodja projektov III – Višji svetovalec
področja III, visoka izobrazba – VII/2.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani, www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 478-406/2011-5
Ob-3635/11
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, št. 478-406/2011-3, z dne
25. 5. 2011 (nad. pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: najem stvarnega premoženja
III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema je opremljena kuhinja
z jedilnico, v izmeri 251,86 m2, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje –
enota Sežana, Bazoviška 13, Sežana (ID
stavbe 201), stoječem na zemljišču, parcelna št. 2778/14, ki obsega poslovno stavbo,
v izmeri 134 m2, gozd, v izmeri 8478 m2,
travnik, v izmeri 121 m2, travnik, v izmeri
763 m2, dvorišče, v izmeri 1998 m2, poslovno stavbo, v izmeri 174 m2, dvorišče,
v izmeri 4016 m2, garažo, v izmeri 93 m2,
parkirišče, v izmeri 661 m2, garažo, v izmeri
585 m2, poslovno stavbo, v izmeri 24 m2,
poslovno stavbo, v izmeri 86 m2, poslovno
stavbo, v izmeri 851 m2, zelenico, v izmeri
583 m2, garažo, v izmeri 591 m2, park, v izmeri 2240 m2, k.o. 2455 Sežana.
Lastnik objektov: Republika Slovenija,
upravljavec: Ministrstvo za obrambo.
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem
opremljene kuhinje in jedilnice za opravljanje gostinske dejavnosti.
Izhodiščna mesečna najemnina, določena na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin,
znaša 1760,00 EUR.
IV. Informacije in ogled nepremičnin
Za podrobnejše podatke in informacije
glede predmeta javne ponudbe smo dostopni od 24. 6. 2011 do 25. 7. 2011 do 10. ure,
na tel. 01/471-26-01 ali tel. 041/649-504.
Ogled nepremičnine bo potekal dne 5. 7.
2011 in 14. 7. 2011, od 11. do 13. ure, izjemoma dne 20. 7. 2011, po predhodnem dogovoru. Udeleženci ogleda se morajo predhodno najaviti. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom in najavo se obrnite na
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61,
Ljubljana, tel. 041/649-504 (Janez Petrovič).
V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se lahko sklene najemna pogodba za določen čas, za dobo
enega leta.
2. Nepremičnine bodo oddane v najem
najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
pristojna komisija. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči:
– višina ponujene najemnine,
– opravljanje gostinske dejavnosti pod
naslednjimi pogoji:

– zagotavljanje toplih in hladnih obrokov udeležencem izobraževanja in zaposlenim pri naročniku,
– zagotavljanje toplih in hladnih brezalkoholnih napitkov,
– zagotavljanje navedenih storitev po
ceniku, ki ga predhodno potrdi naročnik,
– obratovanje v skladu s hišnim redom naročnika,
– prepoved točenja alkoholnih pijač,
– prepoved oddaje v podnajem predmeta ponudbe,
– dolžnost zavarovanja premičnih
stvari, ki so predmet najema,
– dolžnost najemnika za tekoče vzdrževanje prostorov, plačevanje obratovalnih
stroškov in drugih stroškov skladno z 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11),
– registracija za opravljanje gostinske
dejavnosti,
– predhodno pisno soglasje najemodajalca za preureditve in izboljšave, pri čemer se vložena sredstva ne povrnejo najemniku.
Najemnik bo lahko zagotavljal storitve
tudi zunanjim gostom.
3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri
pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani
ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po
prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti
naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne
odzove na podpis pogodbe, se šteje, da
je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu
varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku.
4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo
za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 5. v mesecu za tekoči
mesec. Najemnino za prvi obrok najema
bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni
od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec
izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se vrača po prenehanju pogodbe).
V primeru, da najemnina ni plačana v roku,
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana
varščina obdrži.
5. Če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin
v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
ene izhodiščne mesečne najemnine na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-00000,
2. popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov,
matična številka, ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
varščine,
– za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega
registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti,
– za gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje gostinske dejavnosti,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki,
ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
pogoje najema,
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma
vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje
ponudbe).
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
Ljubljana, do vključno 25. 7. 2011, do 10. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj, ponudba za najem nepremičnin, SGN-478-406/2011«. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika,
2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI,
3. ponudbe pod izhodiščno najemnino ne
bodo upoštevane,
4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri,
5. ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika,
6. nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo
v najem ustavi vse do sklenitve pravnega
posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).
Izvedbo javnega odpiranja ponudb nadzoruje pristojna komisija.
X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo
v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, in sicer dne
25. 7. 2011, z začetkom ob 11. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 241-1/11
Ob-3649/11
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad po sklepu Nadzornega sveta
Sklada z dne 16. 2. 2011, na podlagi 23. in
26.č člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja (Uradni list RS, št. 96/07 – UPB2,
dalje: ZNSVS), Pravilnika o podrobnejših
pogojih, merilih in postopku za dodelitev
subvencij mladim družinam za najem tržnih
stanovanj (Uradni list RS, št. 66/07), sklepa
sprejetega na seji Vlade Republike Slovenije dne 16. 6. 2011, številka: 35201-2/2011/8,
148. in 160. člena Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, 63/03, 18/04 – ZVKSES,
47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 18/07
Skl. US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
90/09 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18
in 62/10 – ZUPJS; dalje: SZ-1), Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS,
št. 6/11) ter 14. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS,
št. 119/00 in 28/01), objavlja
javni poziv
za dodelitev subvencij mladim družinam
za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja in subvencioniranje
tržnega najema stanovanj za leto 2011
1. Splošne določbe
1.1. Namen poziva
Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada (dalje: Sklad) je opredeliti postopke
in merila za oddajo vlog za:
– dodelitev letnih subvencij upravičenim
prosilcem – mladim družinam kot spodbuda
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali
spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in
– subvencioniranje najemnin mladim družinam, ki najemajo stanovanja na trgu,
pri čemer Sklad obravnava vse vloge in
dodeljuje subvencije glede na veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, določila tega
poziva in splošne akte svojega poslovanja.
1.2. Opredelitev osnovnih pojmov
Subvencija je po tem zakonu znesek, ki
vsako leto pripada mladi družini na družinskega člana kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali več
otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en
otrok v koledarskem letu ugotavljanja statusa mlade družine javnega poziva Sklada,
še ni šoloobvezen. Status mlade družine
ugotavlja Sklad skladno s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi
v Republiki Sloveniji.
Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup,
gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali tržni najem stanovanja, če
stanovanje ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen SZ-1 in če
mlada družina nima v lasti drugega primernega stanovanja.
1.3. Upravičenci do subvencij
Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije in ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti, skladno
s 160. členom SZ-1, državljani drugih članic
Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno
bivanje v Republiki Sloveniji.
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1.3.1 Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo,
rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
– pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje pridobljeno in pravnomočno po 1. 3.
2006 in izpolnjuje preostale pogoje ZNSVS
in tega poziva, pri čemer mora imeti mlada
družina tudi na dan sklenitve prodajne pogodbe ali pridobitve in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja status mlade družine;
– pripada mladi družini največ osem let,
pri čemer se status mlade družine ugotavlja
le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov
mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo
vsakokratne subvencije;
– v primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006, 2007, 2008, 2009 ali 2010
že pridobila pravico do subvencije, mora
izpolnjevati le dohodkovni kriterij, ugotavlja
pa se tudi število družinskih članov.
1.3.2. Subvencioniranje tržnega najema
stanovanja
– Upravičena je mlada družina, ki si po
uspešno zaključenem študiju vsaj enega
od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje
z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta
roditelj v letu 2011 ne dopolni starosti 28 let;
v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja
podaljša za dve leti. Za mlajšo od 28 let se
šteje oseba, ki je rojena po 1. 1. 1984, za
mlajšo od 30 let pa oseba rojena po 1. 1.
1982.
– Vlogi mora biti priložena sklenjena
najemna pogodba za tržno stanovanje, pri
čemer se šteje, da je pogodba sklenjena
z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki. Najemna pogodba mora vsebovati
tudi podatke o površini stanovanja, višini
najemnine in času trajanja najema tržnega
stanovanja.
1.3.3. Splošni – enotni kriteriji upravičenosti do subvencij
Prosilci, ki bodo prvič oddali vloge za
dodelitev subvencije za leto 2011, morajo
izpolnjevati vse tri v nadaljevanju naštete
kriterije za upravičenost do subvencij.
a) Kriterij mlade družine
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali
več otroki, posvojenci oziroma pastorki, pri
čemer vsaj en otrok v koledarskem letu ugotavljanja statusa mlade družine javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za otroka, ki
še ni šoloobvezen, se za dodelitev subvencij
za leto 2011 šteje otrok, rojen po (vključno)
1. 1. 2006 do vključno zadnjega dne za oddajo vlog po tem javnem pozivu, to je 20. 7.
2011. Pri ugotavljanju statusa mlade družine na določen datum se upoštevajo samo
otroci, rojeni pred tem datumom, pri čemer
vsaj en otrok med njimi tisto leto ne sme biti
šoloobvezen. Glede na leto ugotavljanja se
šoloobvezni otroci določijo ob upoštevanju
datumov rojstva po naslednji tabeli:
Leto ugotavljanja
statusa mlade
družine
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Za otroka, ki ni
šoloobvezen, se
šteje otrok, rojen po:
1. 1. 2001
1. 1. 2002
1. 1. 2003
1. 1. 2004
1. 1. 2005
1. 1. 2006

b) Dohodkovni kriterij
Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko
leto (to je 2009) ne presegajo v spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto
plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2009
znašala 11.161,97 EUR:
1.
2.
3.
4.
5.

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

250%
315%
370%
425%
470%

27.904,93
35.160,21
41.299,29
47.438,37
52.461,26

Za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se lestvica iz prejšnjega odstavka
nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih
točk.
Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki,
zmanjšani za davke in obvezne prispevke
za socialno varnost, ki so razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih
dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.
c) Kriterij namembnosti
Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno
prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje
pridobljeno in pravnomočno po vključno
1. 3. 2006 do vključno 20. 7. 2011, če izpolnjuje preostale pogoje tega poziva.
Do subvencioniranja tržnega najema je
upravičena mlada družina, ki si po uspešno
zaključenem študiju vsaj enega od staršev
rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom
tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj
v letu 2011 ne doseže starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega
študijskega programa se starostna meja
podaljša za dve leti. Do subvencije tržnega najema ni upravičena mlada družina, ki
sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev
do drugega dednega reda po predpisih, ki
urejajo dedovanje.
1.3.4. Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij
Pravice do subvencije nakupa, gradnje,
rekonstrukcije ali spremembe namembnosti
ter pravica do subvencije tržnega najema se
med seboj izključujejo.
1.4. Višina subvencije in razpoložljiva
sredstva
1.4.1 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom,
gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
Skladno z določili 26.f člena ZNSVS in
sklepa sprejetega na seji Vlade Republike
Slovenije dne 16. 6. 2011, znaša subvencija za leto 2011 v primeru prvega reševanja
stanovanjskega vprašanja mlade družine
z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti 120 EUR na člana te
mlade družine.
V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 ali s sklepom ali z odločbo
v letu 2007 ali v letu 2008 ali v letu 2009 ali
v letu 2010 že pridobila pravico do subvencije, ji za leto 2011 pripada subvencija glede
na število članov te mlade družine.
Število družinskih članov za leto 2011
se ugotavlja na zadnji dan oddaje vlog po
tem javnem pozivu, to je 20. 7. 2011. Na
datum iz prejšnjega odstavka se nerojeni ali
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nepravnomočno posvojeni otroci za potrebe
tega javnega poziva ne štejejo za družinskega člana.
1.4.2 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s tržnim najemom
V primeru tržnega najema se subvencija
prizna največ v višini razlike med najemnino, kakršna bi za najeto stanovanje znašala
po predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine, in priznano tržno najemnino za primerno
stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno
pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija
ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju.
Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov
najemnega stanovanja. Pri izračunavanju
subvencije se upošteva dejanska površina
stanovanja, ki izhaja iz najemne pogodbe.
Če površina najemnega stanovanja presega spodaj naveden površinski normativ, se
upošteva zgornja meja, pri čemer se uporabljajo površinski normativi iz prvega odstavka 14. člena Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), ki se
nanašajo na stanovanja brez plačil lastne
udeležbe in varščine, ter so naslednje (določba tretjega odstavka 6. člena Pravilnika
o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam
za najem tržnih stanovanj (Uradni list RS,
št. 66/07):
– za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2;
– za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2;
– za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2;
– za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2;
– za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se površina stanovanja poveča za
10 m2.
Če je pogodbeno določena tržna najemnina za m2 nižja od spodaj določene neprofitne najemnine, subvencija mladi družini
ne pripada. Za potrebe izračuna subvencije
za tržni najem znaša neprofitna najemnina
3,00 EUR za m2 stanovanjske površine.
Najvišje priznane tržne najemnine za
kvadratni meter stanovanjske površine in
priznane subvencije, glede na delitev države
na statistične regije, znašajo:
Priznana tržna najemnina
za m2 stanovanjske
površine
(v EUR)

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

Osrednjeslovenska

7,0

4,0

Obalno-kraška

6,5

3,5

Goriška

6,5

3,5

Podravska

6,0

3,0

Gorenjska

5,5

2,5

Savinjska

5,0

2,0

Jugovzhodna Slovenija

5,0

2,0

Spodnjeposavska

4,0

1,0

Koroška

4,0

1,0

Notranjsko-kraška

4,0

1,0

Pomurska

4,0

1,0

Zasavska

4,0

1,0

REGIJA
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šanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo,
spremembo namembnosti ali tržnim najemom za leto 2011
V Proračunu Republike Slovenije za leto
2011 (DP2011, Uradni list RS, št. 99/09 in
96/10) so na proračunski postavki pri Ministrstvu za okolje in prostor, predvidena sredstva za subvencije, ki so predmet tega poziva in bodo na Sklad prenesena s pogodbo
o zagotovitvi sredstev za subvencije mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja odobrenim na podlagi javnih
pozivov za leto 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 in o zagotovitvi sredstev za dodelitev
subvencij po javnem pozivu za leto 2011.
V primeru, da obseg razpoložljivih sredstev
ne bo zadoščal za vsa potrebna izplačila, bo
manjkajoča sredstva zagotovilo Ministrstvo
za okolje in prostor Republike Slovenije.
2. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij
2.1. Osnovni pogoji
Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike
Slovenije in Evropske unije. Sklad se za
ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem
postopku ob obravnavi vlog opira predvsem
na določila 26.a do 26.i člena ZNSVS-B, na
zgoraj navedeno ter na dosedanje odločitve
pri reševanju pritožb II. stopenjskega organa. Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti prvenstveno upošteval namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega
stanovanjskega vprašanja s SZ-1.
Sklad si ob tem pridržuje pravico, da:
– za ugotovitev upravičenosti posamične
vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila, s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže v vlogi navedena dejansko in pravno
stanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev
subvencije;
– pri ugotavljanju upravičenosti vlog na
splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb
ZNSVS in druge zakonodajno pristojne organe v Republiki Sloveniji.
2.2. Način ugotavljanja upravičenosti
2.2.1. Ugotavljanje »prvega reševanja«
stanovanjskega problema
Sklad izvede tako, da:
– ustreznost ugotovi tudi na podlagi vlogi priložene pisne izjave polnoletnih članov
mlade družine, da kot mlada družina prvič
skupno rešujejo stanovanjski problem oziroma da nimajo zadovoljivo ter v skladu
z določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi rešenega stanovanjskega vprašanja. Kot dokazilo za ugotavljanje »prvega reševanja«
stanovanjskega vprašanja oziroma nezadovoljivo rešenega vprašanja bivanja, morajo
prosilci k vlogi priložiti sledeča dokazila:
Izjava polnoletnega prosilca in morebitnih drugih polnoletnih članov mlade družine, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje
oziroma, da nimajo zadovoljivo rešenega
tega vprašanja ter, da nepremičnina, v kateri
trenutno stalno biva prosilec in člani njegove
družine, ni v lasti (tudi solastnini) članov te
mlade družine.
Izjava mora biti nepogojna in je podana
pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo. Vsak podpis na izjavi mora biti overjen.
Izjava je sestavni del razpisne dokumentacije. Kot ustrezne bodo štele le izjave na predpisanem obrazcu. Izjavo z overjenimi podpis
v originalu prosilec priloži vlogi do 20. 7.
2011. Prosilec mora v izjavi, (ki je obvezna
priloga), navesti podatke o morebitnem dejanskem (še zemljiškoknjižno neurejenem)

Stran

1564 /

Št.

48 / 24. 6. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ali zemljiškoknjižno urejenem lastništvu
nepremičnin za prosilca in morebitne polnoletne člane družine z izjavo, da drugih
nepremičnin kot dejanski ali zemljiškoknjižni
lastniki ne posedujejo, oziroma jih niso kakorkoli trajno odsvojili.
Za izračun primernosti stanovanjske površine se po pravilniku za subvencije upošteva naslednja tabela:
Število družinskih članov

2

m²

45

3

4

5

55

65

75

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna 10 m .
2

– v primeru subvencioniranja tržnega najema preuči tudi pisno vlogi priloženo izjavo
polnoletnih članov mlade družine, da najemna pogodba ni sklenjena z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev
do drugega dednega reda po predpisih, ki
urejajo dedovanje,
– za potrebe subvencij za mlade družine preverja resničnost v vlogi navedenih
podatkov. Navajanje neresničnih podatkov
v vlogi je lahko kaznivo dejanje goljufije in
bo kazensko preganjano,
– preveri tudi pisne navedbe o lastništvu
nepremičnin za vse polnoletne člane mlade družine z izjavo, da drugih nepremičnin
kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne
posedujejo.
2.2.2. Posebna opozorila
Enostarševske mlade družine morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo
kot take. V primeru, da sta na prodajni pogodbi ali gradbenem dovoljenju oba starša,
mora prosilec vlogi priložiti ustrezno listino,
iz katere je razvidno, za katere člane mlade
družine se z nakupom ali gradnjo rešuje stanovanjsko vprašanje te mlade družine (npr.
sporazum o delitvi premoženja).
Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj navedenih dokumentov upošteval prvenstveno namen dodelitve subvencije in
skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1 ter vložitev
vloge zaradi zagotovitve primernega stanovanja mladi družini. Sklad bo v primeru
ugotovljenih kršitev iz prejšnjih alinej zneske
subvencije izterjal z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
2.3. Nakazilo subvencij
Sklad bo obravnaval vse popolne vloge.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena,
bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije.
Sklad bo kot izvajalec tega poziva odobrene
zneske subvencij nakazoval na osebne račune prosilcev, navedene v posameznih vlogah, po pravnomočnosti izdanih posamičnih
upravnih aktov. Postopek nakazovanja dodeljenih sredstev upravičenim prosilcem bo
stekel, potem ko bo Sklad dejansko pridobil
sredstva iz točke 1.4.3 tega razpisa skladno
z določbami pogodbe o zagotovitvi sredstev
za dodelitev subvencij po javnem pozivu za
leto 2011. Glede na navedeno, predvideni
rok nakazila po pravnomočnih sklepih ni določen s tem javnim pozivom.
Upravičenec je dolžan Skladu v osmih
dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki
bi lahko vplivala na pravico do subvencije in
višino subvencije.
Sklad vsako leto pred izplačilom s sklepom ugotavlja upravičenost do subvencije
in morebiten obstoj kršitev iz točke 1.3.4.
»Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij«.

Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh
let, pripada mladi družini subvencija za to
stanovanje le za čas veljavnosti te najemne
pogodbe. Če mlada družina v dveletnem
roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do subvencije, prekine najemno razmerje
in sklene novo najemno pogodbo, ji v času
prekinitve najemnega razmerja subvencija
ne pripada. Pripada pa ji za čas sklenitve
nove najemne pogodbe, vendar največ do
izteka roka, določenega z odločbo iz prejšnjega stavka.
Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno
na njegov transakcijski račun, in sicer za
pretekle štiri mesece. Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije
za subvencioniranje najema.
3. Navodila za oddajo vloge in obravnava vlog
3.1. Obrazec vloge:
Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki je
sočasno z javnim pozivom objavljen na spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti v celoti
izpolnjena čitljivo in biti podpisana s strani
vseh polnoletnih članov mlade družine ter
dopolnjena z zahtevanimi prilogami. Seznam
obveznih prilog za posamezen namen vloge
je določen v vlogi. Priloga – Izjava mora biti
podana z overjenimi podpisi in v originalu.
Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v kateri so navedeni vsi člani mlade družine,
ki jih ob vlogi uveljavlja. V primeru, da bo
Sklad prejel dve vlogi, v katerih bodo nastopali isti člani mlade družine, bosta obe
vlogi zavrženi. V primeru, da bo Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno, da so v njej
navedene osebe, ki so vlogo že oddale, bo
dodatno preučil upravičenost uveljavljanja
posameznega družinskega člana v posameznih vlogah.
Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski
cesti 31, v času uradnih ur, kolikor si ga ne
natisnejo s spletne strani Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada:
www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si,
kjer se nahaja pod rubriko Subvencije mladim družinam.
3.2. Oddaja vloge:
Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno
vlogo oddajo od 27. 6. 2011 do vključno
20. 7. 2011 s priporočeno pošiljko, na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za
subvencijo – 2011«.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje
vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, prispeti najpozneje
do 20. 7. 2011. Za vse pošiljke oddane izven
Republike Slovenije morajo prosilci poslati
na faks Sklada, številka 01-4710-503, kopijo potrdila o oddaji pošiljke na pošto, iz
katere sta razvidna ura in datum oddaje priporočene pošiljke ter kopijo celotne vsebine
poslane pošiljke.
Sklad bo obravnaval vse prejete popolne
vloge po uri in datumu oddaje priporočene
pošiljke, v primerih, da vloga ne bo popolna
pa po uri in datumu oddaje popravka oziro-
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ma dopolnitve predhodno oddane, vendar
še nepopolne vloge. Zaradi navedenega
vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve
vloge zagotovite s strani poštnega urada na
vaši pošiljki navedbo ure in datuma oddaje
te pošiljke, saj bo Sklad v primeru, da to iz
prejete pošiljke ne bo nedvoumno in jasno
razvidno štel, da je vloga prispela kot zadnja
v dnevu dospetja.
Prosilci, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2010, v obdobju od vključno 23. 5. 2010 do vključno
31. 12. 2010, pa v letu 2011 več ne izpolnjujejo pogojev mlade družine, lahko oddajo
vlogo v okviru javnega poziva za leto 2011.
Navedene prejete vloge bodo obravnavane
pod pogoji in po postopku javnega poziva
za leto 2010. Navedeno ne velja za prosilce,
ki želijo uveljavljati subvencijo na podlagi
tržnega najema. Prosilci, ki uveljavljajo subvencijo na podlagi tržnega najema, ne morejo subvencijo uveljavljati za obdobje pred
1. 1. 2011.
3.3. Obravnava vlog
Vloge, ki bodo oddane pred rokom za
oddajo ne bodo sprejete in odprte ter bodo
vrnjene naslovniku. Vloge morajo biti oddane na zgoraj navedenem obrazcu, sicer ne
bodo upoštevane ter bodo s sklepom zavržene kot nepravilne in nepopolne.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje
vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Sklad prispeti najpozneje
do 20. 7. 2011. Vloge oddane z navadno
pošto, ki ne bodo prispele v roku, oziroma
vloge, ki bodo oddane po 20. 7. 2011, se
s sklepom zavržejo kot prepozne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz
tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene kot
neustrezne. V primeru, da vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše
popravke ali dopolnitve vloge) pozvan za
dopolnitev vloge. Sklad lahko od prosilca
zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna
s sklepom zavrže.
4. Pomembna opozorila
Šteje se, da:
– so prosilec oziroma vsi polnoletni člani
mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv,
seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo
iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega
poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo;
– so zainteresirani prosilci, ki so oddali
vlogo na način, določen v 3. odseku tega
poziva ter so z oddajo vloge podali pisno
izjavo, da so seznanjeni z vsebino poziva in
vsebino vseh listin, ki so priloge tega poziva,
da se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti
sprejemajo;
– se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem
tega poziva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov oziroma da za to
pooblaščajo Sklad na način, za katerega se
opredelijo v obrazcu vloge;
– prosilci izjavljajo, da so vse informacije
navedene v vlogi in priloženih dokumentih
resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta – izvirnika;
– se prosilci zavedajo in izjavljajo, da
so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje
neresničnih podatkov v predloženi vlogi po
pravnem redu Republike Slovenije kaznivo
dejanje;

– bodo prosilci Sklad sprotno oziroma
najkasneje v roku 8 delovnih dneh po nastanku spremembe pisno s priporočeno
pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v vlogi
in priloženi dokumentaciji.
5. Ostalo
Nadzorni svet Sklada lahko po objavi tega
poziva sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni oziroma
dopolni njegova posamezna določila, ki jih
Sklad objavi na enak način kot ta poziv ter se
uporabljajo od dne njihovega sprejema.
Zoper posamični pravni akt izdan s strani Sklada je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor skladno s poukom
o pravnem sredstvu, navedenim v posamičnem pravnem aktu.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 120/2011
Ob-3654/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni
list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji
poslovanja JSKD (www.jskd.si), ter pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov
vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Bovec v letu 2011,
št. 014-15/2010 z dne 16. 6. 2011, Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na
področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti na območju Občine Bovec,
ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv
Bovec-PrP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Bovec-PrP-2011 je sofinanciranje programov kulturnih društev (v
nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.
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2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet poziva Bovec-PrP-2011, znaša
25.630,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Roki poziva: javni poziv BovecPrP-2011 začne teči 24. 6. 2011 in se zaključi 24. 7. 2011.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Bovec-PrP-2011
obsega:
– besedilo poziva Bovec-PrP-2011;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva, ki delujejo na območju
Občine Bovec. Upravičene osebe morajo
imeti status pravne osebe na območju Občine Bovec. Pravne osebe, ki so program
prijavile na katerikoli drug razpis Občine
Bovec, do sredstev po tem pozivu niso
upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo,
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv Bovec-PrP-2011 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju
Občine Bovec; to dokažejo s kopijo potrdila
AJPES (Agencija Republike Slovenije za
javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne
sme biti starejši od dvanajst mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
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Popolne vloge na poziv Bovec-PrP-2011
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva BovecPrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva BovecPrP-2011. oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili
za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Bovec-PrP-2011
presojala in ocenjevala strokovna komisija,
ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se ocenjuje po vrstnem
redu prispetja do porabe sredstev.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220
Tolmin, do 24. 7. 2011 oziroma najpozneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj –
vloga na poziv Bovec-PrP-2011. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva BovecPrP-2011.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta: Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si; Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si; 05/380-11-70 (uradne ure
po telefonu, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Bovec-PrP-2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na
domači strani JSKD http://www.jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo na
sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin,
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Bovec-PrP-2011, bo potekala v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD
bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi
strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku
roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 120/2011
Ob-3655/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni
list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju
in sofinanciranju programov vzpodbujanja
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju
Občine Kobarid v letu 2011 št. 410-55/10III z dne 16. 6. 2011, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD)
objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na
področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti na območju Občine Kobarid,
ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv
Kobarid-PrP-2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Kobarid-PrP-2011 je sofinanciranje programov kulturnih društev (v
nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet poziva Kobarid-PrP-2011, znaša 15.510,00 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Roki poziva: javni poziv KobaridPrP-2011 začne teči 24. 6. 2011 in se zaključi 24. 7. 2011.
5. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2011
obsega:
– besedilo poziva Kobarid-PrP-2011;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Kobarid. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Občine Kobarid. Pravne osebe, ki so program prijavile
na katerikoli drug razpis Občine Kobarid, do
sredstev po tem pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo,
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Kobarid-PrP-2011 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju
Občine Kobarid; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za
javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne
sme biti starejši od dvanajst mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti
in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
Popolne vloge na poziv Kobarid-PrP-2011
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva KobaridPrP-2011 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva
Kobarid-PrP-2011. oziroma v pozivnem
roku.
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Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva KobaridPrP-2011 presojala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se ocenjuje po vrstnem
redu prispetja do porabe sredstev.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220
Tolmin, do 24. 7. 2011 oziroma najpozneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj –
vloga na poziv Kobarid-PrP-2011. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, kate-
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rih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Kobarid-PrP-2011.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta: Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si; Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si; 05/380-11-70 (uradne ure
po telefonu, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2011
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na
domači strani JSKD http://www.jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo na
sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin,
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Kobarid-PrP-2011, bo potekala v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD
bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi
strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku
roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 267-63/2011-02/09
Ob-3668/11
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi
20. in 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), 40. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009 – UPB 1) in skladno
s programom prodaje nepremičnin v letu
2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup zasedenih stanovanj
I. Predmet prodaje
Naslednja zasedena stanovanja v Mariboru:
Zap.
št.

Naslov

Št.
stan.

Vrsta

Lega

Leto
gradnje

Površina
(bruto) m2

Ponujena
cena
v EUR

Varščina
v višini 10%
ponujene cene

1.

Knafelčeva ulica 26

3

2S

pritl.

1982

56,77

46.600,00

4.660,00

2.

Gosposka ulica 7

2

3S

mans.

1896

131,34

152.000,00

15.200,00

3.

Prekmurska ulica 65

2

2S

pritl.

1955

71,62

65.700,00

6.570,00

4.

Trg revolucije 9

6

2S

II. nad.

1908

81,37

71.100,00

7.110,00

5.

Svetozarevska
ulica 15

9

2S

II. nad.

1973

56,32

64.800,00

6.480,00

II. Lastnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
III. Ponujena cena: ponujene cene za navedene nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi
uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin.
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IV. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Rok plačila je 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
V. Prehod lastništva: prenos lastninske
pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo
po plačilu celotne kupnine.
VI. Varščina: dražitelji morajo do vključno 4. 7. 2011 plačati varščino v višini 10%
ponujene cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št.:
01270-6950971157, z navedbo »varščina
za zap. št. _«.
Ponudniki morajo potrdilo o vplačani varščini priložiti k ponudbi.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti
v 8 dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb.
VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
– Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno
najemnino;
– Najemniki imajo na podlagi Splošnih
pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009 – UPB 1) in
176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03, 57/08) pri nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico.
Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše,
če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem
zakoniku. Če tudi ti ne izkoristijo predkupne
pravice ima predkupno pravico Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Če najemnik
ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu
položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati;
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene;
– Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku
3 dni po odpiranju ponudb;
– Vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb;
– Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, v nasprotnem se
šteje, da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil
od nakupa;
– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži;
– Kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa
prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa
nosi stroške v zvezi s pripravo pogodbe;
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
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VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je možen
po predhodnem dogovoru z Robertom Škofičem, na tel. 02/250-63-10 ali 02/250-63-29
do roka za oddajo ponudb.
IX. Predložitev ponudb: ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potrebno predložiti do vključno 8. 7. 2011.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, z navedbo ponudnikovega imena in priimka, naslova stalnega bivališča, telefonsko
številko, EMŠO, davčno številko, transakcijskim računom in predmetom ponudbe, kjer
mora biti jasno razvidna ponudbena cena,
ki ne sme biti nižja od ponujene cene iz
I. točke. Ponudniki lahko ponudbe oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov: Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti označena s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za nakup stanovanj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
X. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.
XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 2011
ob 10. uri v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-3669/11
Krajevna skupnost Trebija, Trebija 4, Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Krajevna skupnost Trebija,
Trebija 4, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet prodaje
Parc. št. 50/5, poslovna stavba, v izmeri
487 m2, dvorišče, v izmeri 553 m2, vpisani
v vl. št. 293, k.o. Trebija, ki v naravi predstavlja jugozahodni del stavbe »Dom pod Planino«, na naslovu Trebija 19, Gorenja vas.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je
urejeno.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
184.000,00 EUR. Prodaja nepremičnine pod
ceno, nižjo od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami (2%). Davek na promet
z nepremičninami in stroške zemljiško
knjižnega vpisa lastninske pravice plača
kupec. Stroške notarske overitve pogodbe
nosi prodajalec.
IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
V. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino
v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Krajevne skupnosti Trebija, številka 01227-6450793928, odprt pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila, območ-

na enota Kranj, ter obvezno navesti namen
nakazila: varščina. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo
o vplačilu varščine je obvezni sestavni del
ponudbe.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR ter
podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na
sedežu prodajalca v času uradnih ur ali na
spletnih straneh občine,
– idejno zasnovo s predstavitvijo dejavnosti, ki se bo odvijala v objektu s finančno
konstrukcijo investicije obnove objekta (viri
financiranja in predvidena uporaba virov),
časovni plan investicije.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
VII. Dodatni pogoji prodaje
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno; poznejše reklamacije se
ne upoštevajo,
– Krajevna skupnost Trebija lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavi, ne da bi za to navedla razloge, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumantacije,
– izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo
prodajalec pripravil v skladu z določbami
tega javnega poziva. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je
kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano
varščino,
– celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca. Plačilo kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla,
– dana ponudba veže ponudnika še
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb,
– prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet
tega javnega povabila, kupec dolžan nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu (Krajevni skupnosti Trebija; odkupnemu
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upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji,
kot jo Krajevna skupnost Trebija prodaja
kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez
obresti). Krajevna skupnost Trebija bo lahko to odkupno pravico uveljavljala v 10 letih
po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi.
V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno
zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine,
– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom
oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale,
– zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 13. 7. 2011, do
14.30, na naslov: Krajevna skupnost Trebija, Trebiija 4, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup Doma pod Planino«
in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje
ponudb bo 13. 7. 2011, ob 15. uri, na sedežu Krajevne skupnosti Trebija. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom
ponudnika.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše
informacije o nepremičnini, ki se prodaja,
pri predsedniku Krajevne skupnosti Trebiija,
na tel. 031/643-420. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Krajevna skupnost Trebija
Ob-3670/11
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran, na podlagi 22. člena v povezavi
s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta
478-221/2010, z dne 15. 3. 2011), na podlagi
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Piran, katerih
ocenjena vrednost ne presega 50.000,00 €
(sklep župana Občine Piran 478-99/2011,
z dne 22. 3. 2011) ter na podlagi posamičnih
programov ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) parc. št. 1453/8, k.o. 2631 Portorož
(ID 2669213), njiva, v velikosti 135 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 27.068,85 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Cvetne poti v Portorožu.
b) parc. št. 1042/10, k.o. 2631 Portorož
(ID 2168468), njiva, v velikosti 110 m2, 2298,
last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 20.803,20 EUR.

V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, ob gostišču Beli križ.
c) parc. št. 1749/20, k.o. 2631 Portorož
(ID 5825944), dvorišče, v velikosti 84 m2,
parc. št. 1749/12, k.o. 2631 Portorož (ID
1379488), dvorišče, v velikosti 9 m2 in
parc. št. 1749/22, k.o. 2631 Portorož (ID
5825939), gospodarsko poslopje, v izmeri
3 m2 in dvorišče, v izmeri 85 m2, last Občine
Piran do celote. Vse tri parcele se prodajajo skupaj po izhodiščni (najnižji) vrednosti:
96.490,16 EUR.
V naravi se nepremičnine nahajajo v okolici gospodarskega objekta v centru Portoroža in predstavljajo funkcionalno zemljišče
k predmetnemu objektu.
d) parc.št. 1666/12, k.o. 2631 Portorož
(ID 5830489), gozd, v velikosti 519 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti 87.970,50 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Senčne poti v Portorožu.
e) parc.št. 1668/1, k.o. 2631 Portorož
(ID 5830486), gozd, v velikosti 1187 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti 201.196,50 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Senčne poti v Portorožu
V izhodiščno vrednost ni vključen davek, bodisi 20% DDV bodisi 2% davek na
promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi
s prodajo in prenosom lastništva bremenijo
kupca.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
2. Opis nepremičnin:
Nepremičnina/e, ki je/so predmet javnega zbiranja ponudb, navedena v točki 1:
– pod črko a, predstavlja funkcionalno
celoto k lastniškim nepremičninam s parc.
št. 1447, 1453/4 in 1448/6, vse k.o. Portorož, in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc.
št. 1447, 1453/4 in 1448/6, vse k.o. Portorož;
– pod črko b, predstavlja sestavni del
parkirišča ob gostišču, ki stoji na parc.
št. 1041/2, k.o. Portorož, z zemljiščem
1041/3, k.o. Portorož, in je v rabi lastnikov
nepremičnin s parc.št. 1041/2 in 1041/3,
obe k.o. Portorož;
– pod črko c, so nepremičnine oddane
v najem za nedoločen čas, v korist najemnika je ustanovljena tudi predkupna pravica.
Na parc. št. 1749/20, k.o. Portorož, se nahaja jašek in meteorna kanalizacija v korist
parc. št. 1749/24, k.o. Portorož, last Občine
Piran. Predmet prodajne pogodbe je zato
tudi ustanovitev stvarne služnosti v korist
parc. št. 1749/24, k.o. Portorož, in sicer po
trasi meteorne kanalizacije.
– pod črko d, predstavlja funkcionalno
celoto k lastniškim nepremičninam parc.
št. 1666/5 in 1667/2, obe k.o. Portorož
in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc.
št. 1666/5 in 1667/2, obe k.o. Portorož;
– pod črko e, predstavlja funkcionalno
celoto k lastniškim nepremičninam parc.
št. 1669/2, 7699/24 in 1669/1, vse k.o.
Portorož, in je v rabi lastnikov nepremičnin
s parc. št. 1669/2, 7699/24 in 1669/1, vse
k.o. Portorož;
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Drža-
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vljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10%
ponujene cene (brez davkov), ki se vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran, št. 01290-0100005871,
odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu
varščine. Rok za plačilo varščine je 13. 7.
2011, do vključno 9. ure. Najugodnejšemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS);
II. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini
10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni
razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 13. 7. 2011, do vključno
9. ure, ne glede na datum poštnega žiga,
na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
Piran. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena Komisija.
5. Odpiranje ponudb bo dne 13. 7. 2011,
ob 11. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni, v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o iz-
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boru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku
15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu
k podpisu pogodbe v določenem roku ne
odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist
Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino
v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine
ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Tina Ukmar Opara,
05/671-03-02.
Občina Piran
Št. 430-0008/2011
Ob-3672/11
Občina Lendava objavlja na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
57/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne
enote, namenjene začasnemu reševanju
stanovanjskih potreb socialno ogroženih
oseb (Uradni list RS, št. 123/04), Odloka
o proračunu Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 28/11) in Stanovanjskega programa
Občine Lendava
javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin
1. Predmet javnega razpisa je:
a. nakup nepremičnin – bivalnih enot,
namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (v
nadaljevanju: nepremičnina) pod naslednjimi pogoji:
– v stavbi mora biti najmanj 4 in največ
8 bivalnih enot,
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– bivalne enote so glede na namen in
način uporabe bivalne enote s sanitarijami
in mini kuhinjo,
– vsaka bivalna enota mora imeti svoj
pomožni prostor – drvarnico (po možnosti
ločen od bivalnega dela stavbe),
– največja površina posamezne bivalne
enote je lahko 35 m2, v katero je všteta površina za sanitarije,
– minimalne tehnične zahteve za bivalne
enote so opredeljene v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04),
– stavba mora biti projektirana tako, da
zagotavlja ločen ogrevalni sistem na trda
goriva za vsako bivalno enoto ločeno,
– stavba mora imeti uporabno dovoljenje.
V primeru, da ponudnik prodaja nepremičnino, ki se nahaja v fazi izgradnje oziroma obnove ali rekonstrukcije, bo z njim sklenjena predpogodba o nakupu nepremičnine.
V vsakem primeru mora nepremičnina izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v alinejah pod
točko a, razen uporabnega dovoljenja, ki ga
mora prodajalec pridobiti najkasneje do dne
sklenitve kupoprodajne pogodbe.
V primeru, da je predmet ponudbe že obstoječa stavba, le-ta ne sme biti starejša od
30 let. Če je stavba starejša, mora ponudnik
dokazati, da je bila obnovljena (obnovljene
morajo biti bistvene sestavine stavbe: streha, okna, elektro in strojne instalacije, po
potrebi tudi hidroizolacija).
b. nakup nepremičnin – 4 stanovanjskih
enot
Predmet nakupa so samo enosobna in
dvosobna stanovanja.
2. Nepremičnine iz točke 1.a in 1.b morajo biti locirane na območju Občine Lendava in morajo biti bremen proste. Občina
Lendava si pridržuje pravico naročiti cenitev
nepremičnin na stroške prodajalca.
3. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zapečateni ovojnici, na naslov: Občina Lendava, Glavna ul. 20, 9220
Lendava, z oznako »Za javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«, najkasneje do vključno 15. 7. 2011,
do 12. ure.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene vrednost nepremičnine,
– v primeru gradnje, obnove ali rekonstrukcije projektno nalogo za izgradnjo bivalnih enot v skladu z veljavnimi predpisi
skupaj z idejnim načrtom rešitev,
– v primeru gradnje, obnove ali rekonstrukcije terminski plan izvedbe,
– izjavo ponudnika, da bo ob podpisu
pogodbe kupcu predal vso dokumentacijo,
vezano na nepremičnino (vso projektno dokumentacijo, ki je bila izdelana za nepremičnino – POS, IDZ, IDP, PGD, PZI, morebitne
pogodbe – služnostne, o stavbni pravici ipd.,
vso ostalo razpoložljivo dokumentacijo).
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se šteje kot neustrezna in
bo zavrnjena.

5. Odpiranje ponudb ne bo javno in bo
18. 7. 2011.
6. Upoštevane bodo pravočasno prispele ponudbe na naslov kupca/naročnika. Po
pregledu ponudb lahko kupec/naročnik s ponudniki opravi dodatna pogajanja.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma prodajalca bodo upoštevana naslednja merila:
a.) pod enakimi tehničnimi in gradbenimi
pogoji najugodnejša cena – 90%,
b.) lokacija po izbiri kupca – 10%.
8. Kupec/naročnik bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 8 dni od datuma odpiranja ponudb.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo kupec/naročnik obvestil vse ponudnike, ki so
sodelovali v javnem zbiranju ponudb, v roku
8 dni po izboru.
9. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
ustrezna pogodba.
10. Obveznost kupca/naročnika, da izbere in s tem sklene ustrezno pogodbo z najugodnejšim ali katerim koli ponudnikom, je
izključena.
11. Davek plača prodajalec (ponudnik),
vse ostale stroške v zvezi s prenosom nepremičnine (overitev podpisov pri notarju,
zemljiško-knjižno izvedbo pogodbe), pa poravna kupec/naročnik.
12. Podrobnejše informacije in pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na Občini Lendava, kontaktni osebi: Aleksandra Kreslin,
tel. 02/577-25-59, in Jasna Bračič Szabo,
tel. 02/577-25-59.
Občina Lendava
Ob-3678/11
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, objavlja na podlagi 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
1. Prodajalec Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 621/4, travnik, v izmeri 763 m2, k.o.
Letuš. Nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju in je namenjena stanovanjski
gradnji. Predmetna parcela nima lastnega
dostopa. Izhodiščna vrednost nepremičnine
znaša 19.500 € (brez DDV).
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo fizične osebe, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije,
in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje
veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
4. Ponudniki za nakup nepremičnine pošljejo svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti
do 11. 7. 2011, do 12. ure, na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine«.
5. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– dokazilo o vplačani varščini, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnine, ki
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se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Braslovče, številka 01351-0100004434,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
6. Neuspelemu ponudniku se varščina
brezobrestno vrne v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu kupnine. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Občine Braslovče.
7. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec,
z namenom dosega najvišje ponudbene
cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi
ponudniki.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine s ponudnikom,
oziroma lahko začeti postopek, na predlog
komisije ali drugega pristojnega organa, do
sklenitve pravnega posla, ustavi.
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 11. 7.
2011, ob 13. uri, na naslovu: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, sejna
soba.
10. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje
v roku 10 dni po končanem izboru.
12. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku
8 dni od sklenitve prodajne pogodbe, oziroma od izstavitve računa. To določilo je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne plača
kupnine, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi.
13. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse pripadajoče stroške, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa.
14. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
15. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu, na
tel. 03/703-84-00.
Občina Braslovče
Št. 3506-28/2011
Ob-3687/11
Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in
49/10), 23. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni list
št. 54/10) in 44. člena Odloka o občinskih
javnih cestah ter drugih javnih površinah
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09)
2. javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih površin na ulici
Ceste prvih borcev v Brežicah
za postavitev začasnih objektov –
tipskih gostinskih teras za določen čas
od 1.7. do 30. 9. 2011
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih

borcev 18, 8250 Brežice, matična številka:
5880173000, ID za DDV: SI34944745.
2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna
višina najemnine
Predmet javnega razpisa je oddaja javnih površin na Cesti prvih Borcev v Brežicah
v najem za sezonsko postavitev začasnih
objektov – tipskih gostinskih teras na naslednjih lokacijah in v naslednjih površinah:
1. Lokacija št. 1 – Terasa E pri stavbi Cesta prvih borcev 33, površini, ki se oddajata
v najem, sta varianti A in B, in sicer:
– varianta A – 15,70 m2 (2,88 m x 5,45
m) in
– varianta B – 39,20 m2 (2,88 m x 13,60
m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
62,80 EUR mesečno in izhodiščna cena za
najem variante B je 156,80 EUR mesečno.
Za varianto je B potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega objekta, katerega
fasado terasa deloma zakriva in ga mora
ponudnik priložiti ponudbi.
2. Lokacija št. 2 – Terasa I pri stavbi Cesta prvih borcev 2, površini, ki se oddajata
v najem sta varianti A in B, in sicer:
– varianta A – 28,00 m2 (4,00 m x 7,00
m) in
– varianta B – 50,00 m2 (5,00 m x
10,00 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
112,00 EUR mesečno in izhodiščna cena za
najem variante B je 200,00 EUR mesečno.
Natančne lokacije, videz in drugi pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati objekti, so določeni z idejno zasnovo umestitev začasnih
objektov – sezonski gostinski vrtovi, ki jo je
izdelal Region d.o.o, Cesta prvih borcev 11,
Brežice, št. projekta 2685/ID-10, Brežice,
februar 2010, ki je dostopen za ogled v času
uradnih dni, na Oddelku za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve Občine
Brežice, CPB 18, 8250 Brežice, soba 10,
in sicer po predhodni najavi pri kontaktnih
osebah: Alenka Laznik, vodja Oddelka za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si, Mateja Grmovšek, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-55, e-mail:
mateja.grmovsek@brezice.si.
Objekti na lokacijah, ki so predmet najema, morajo biti izdelani iz lahke kovinske
konstrukcije antracitno sive barve RAL 7016
ali grafitno sive barve RAL 7024, z minimalnim številom nosilcev strešne konstrukcije, ograjeni z ograjo iz enakega materiala
in z vertikalnimi polnili. Nadkritje mora biti
platneno in svetlih pastelnih barv, barvno
prilagojeno in usklajeno s fasado obstoječe
stavbe in brez sponzorskih reklam.
Nadkritje teras je lahko:
– v obliki simetrične dvokapnice s platneno streho naklona od 15 do 30 stopinj,
sleme strehe mora biti vzporedno z objektom, maksimalna višina slemena je 4 m od
kote cestišča, kota kapi na strani pločnika je
minimalno 2,5 m,
– v obliki enokapne platnene strehe, naklona od 15 do 30 stopinj, sleme strehe je
vzporedno z objektom, kota kapi na strani
cestišča je minimalno 2,5 m,
– v obliki platnenega senčnika.
Stranice objektov morajo biti v celoti odprte in ni dovoljeno kakršnokoli zapiranje
s strani, ne glede na to, ali je izvedeno
s prosojnim materialom, rastlinami, platnom
oziroma v kakšni drugi izvedbi ali na kakršenkoli drugačen način.
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Lokacije se oddajo v najem za določen
čas, in sicer od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011.
Izhodiščna najemnina za začeti m2 površine je 4 eure, najemnina se plačuje mesečno v osmih dneh po izstavitvi računa za pretekli mesec, v skladu z najemno pogodbo.
Ostali pogoji najema:
– najemnik mora imeti poravnane vse
dosedanje obveznosti do Občine Brežice,
– vse stroške v zvezi s postavitvijo, odstranitvijo, obratovanjem in zavarovanjem
objekta nosi najemnik,
– najemnik mora imeti oziroma je dolžan
na lastne stroške pridobiti vsa ostala dovoljenja, potrebna za obratovanje objekta in
opravljanje dejavnosti,
– najemnik je dolžan pri postavitvi objekta v celoti upoštevati pogoje iz 23. člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice,
– najemnik lokacije ne sme oddati v podnajem,
– najemnik mora objekt in njegovo okolico redno čistiti in vzdrževati,
– najemnik ne sme z ničemer posegati
v sosednje javne površine,
– najemnik je dolžan zagotoviti, da dejavnost ne bo hrupna in moteča za okoliške stanovalce in poslovne dejavnosti ter za
spoštovanje predpisov o hrupu,
– če občina lokacijo, ki je predmet najema, potrebuje za prireditve ali druge javne
potrebe (vzdrževanje infrastrukture), jo je
najemnik dolžan izprazniti v roku, ki je določen v pozivu občine, v nasprotnem primeru
napravi to občina na račun najemnika,
– Občina Brežice ima pravico, da kadarkoli po sklenjeni pogodbi o najemu javne
površine preveri skladnost namenske javne
površine z razpisanimi pogoji in predmetom
tega javnega razpisa.
3. Pogoji za udeležbo, rok in način oddaje vlog
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki:
– so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti ali ki se bodo ustrezno registrirali
za opravljanje te dejavnosti v primeru, da
bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik,
– resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 120,00 EUR in
– imajo poravnane vse svoje dosedanje
zapadle obveznosti do Občine Brežice.
Varščina se plača na podračun pri UJP
Krško, št. 01209-0100008385, z navedbo
»Varščina za javno zbiranje ponudb-letne
terase«. Vplačana varščina se neizbranemu
ponudniku vrne. Varščina, ki jo je vplačal
izbrani ponudnik, se nameni za garancijo
plačila najemnine in za poravnavo morebitne škode na nepremičnini, ki je predmet najema ali škode v zvezi s kršitvami najemne
pogodbe ter se po preteku najemniškega
razmerja v primeru nevnovčenja vrne v enakem znesku in brez obresti v roku 15 dni
od predaje nepremičnine, ki je predmet najema, v neposredno posest Občini Brežice.
Zainteresirani ponudniki podajo ponudbe
na izpolnjenem obrazcu »Ponudba«, ki je
sestavni del razpisa. Potrebne obrazce za
oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe
in vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta
najema v času razpisa, lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na spletni strani Občine
Brežice ali na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Oddelek
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve v pisarni št. 10, od ponedeljka
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do petka, med 8. in 14. uro, pri kontaktnih
osebah: Alenka Laznik, vodja Oddelka za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.laznik@brezice.si, Mateja Grmovšek, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-55, e-mail:
mateja.grmovsek@brezice.si.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– podpisane in izpolnjene obrazce: Obrazec 2 – izjava, Obrazec 3 – vloga in Obrazec
4 – osnutek najemne pogodbe,
– originalno potrdilo banke, da v zadnjih
6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR
– pravne osebe in s.p. (oseba s sedežem
v tujini oziroma tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR.
– za varianto je B pri ponudbi za lokacijo 1 potrebno soglasje lastnika sosednjega
objekta, katerega fasado terasa deloma zakriva in ga mora ponudnik priložiti ponudbi.
Ponudniki naj ponudbi priložijo tudi:
– originalni izpisek iz sodnega registra
oziroma ustrezne evidence AJPES staro
največ 30 dni, če je ponudnik pravna oseba
oziroma samostojni podjetnik oziroma drugo dokazilo o registriranosti oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti,
– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če
gre za najemnika kot pravno osebo (oseba s sedežem v tujini oziroma tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke in s katero pooblašča Občino
Brežice, da pri pristojnih organih pridobi podatke o plačanih davkih in prispevkih.
Ponudbe za pridobitev javne površine
v najem morajo prispeti v pisarno vložišča
Občine Brežice na naslovu: Občina Breži-
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ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do
vključno četrtka, 30. 6. 2011, do 10. ure.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JZP –
Letne terase, št. zadeve: 3506-28/2011«.
Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten
ali zaprt tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan in
označen kot je navedeno zgoraj, občina ne
bo odgovarjala za založitev ali predčasno
odpiranje ponudbe.
Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe je merodajna ura v vložišču naročnika,
čas predložitve odčita delavec v vložišču,
ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti
potrdilo o prevzemu ponudbe. Ponudbe, ki
bodo k naročniku prispele po roku določenem za predložitev ponudb, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
4. Postopek izbire
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Javno odpiranje ponudb bo
strokovna komisija opravila v četrtek, 30. 6.
2011, ob 11. uri, v sejni sobi v pritličju Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Merilo za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo
izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo ceno. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno za isto lokacijo,
ima prednost ponudnik, ki je oddal ponudbo
za najem za obdobje celotnih šestih mesecev, nato pa tisti, ki ima gostinski lokal bližje
lokaciji, za katere najem je oddal ponudbo.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni predvidoma v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo
sklenjena najemna pogodba najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če ponudnik
ne podpiše najemne pogodbe v roku, ki
ga v pozivu določi Občina Brežice, občina lahko izbere drugega najugodnejšega
ponudnika ali ponovi razpis. Ponudniku, ki
ni izbran bo varščina brez obresti vrnjena
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Postopek oddaje v najem se lahko
ustavi vse do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom vrne razpisna
dokumentacija in varščina brez obresti, ponudnik tudi nima pravice do kakršnekoli
odškodnine.
Občina Brežice
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3683/11
LMB Lista za Maribor, Miklošičeva
ulica 6, 2000 Maribor, objavlja po Zakonu
o političnih strankah
Skrajšano poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2010

Prihodki:
Prihodki občin – lokal. skup.
Drugi prihodki
Celotni prihodki:
Odhodki:
Stroški storitev
Stroški materiala
Skupaj:

2010
6.196.00
»
6.196.00
2010
6.196.00
»
6.196.00

2009
6.283.00
»
6.283.00
2009
6.283.00
»
6.283.00

LMB
Lista za Maribor
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0158
Ob-3617/11
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Lukežič Francu pok.
Antona, Renče, Lukežiči 4, in Lukežič Uršuli
rojeni Krpan, Renče, Mohorini 4, solastnikoma parcele 712, v katastrski občini 2322
Renče, da se javijo v 30 dneh od dneva
objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje med parcelami 714/1 in
712, katastrska občina 2322 Renče.
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 Nova Gorica
dne 14. 6. 2011
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Objave gospodarskih družb
Ob-3657/11
Poslovodstvo družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavlja obvestilo:
1. Dne 22. 6. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, predložen Delitveni načrt
družbe Slovenske železnice, d.o.o..
2. Družba Slovenske železnice, d.o.o.
s tem obvestilom opozarja, da je dolžna
v roku najmanj 14 dni pred zasedanjem
skupščine – Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN),
ki bo odločala o delitvi, družbeniku skupaj
z vabilom poslati kopijo Delitvenega načrta
in revidiranega zaključnega poročila prenosne družbe za leto 2010, otvoritvene bilance
novoustanovljenih družb ter prenosne družbe na dan 1. 1. 2011, poročilo uprave o delitvi, poročilo o reviziji in poročilo Nadzornega
sveta o pregledu delitve.
3. Upnikom in svetu delavcev se bo na
njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dal prepis delitvenega
načrta.
4. Na zasedanju skupščine je poslovodstvo dolžno predložiti navedene listine in ustno obrazložiti vsebino Delitvenega načrta, prav tako pa mora družbenika
obvestiti o vseh morebitnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista
sprememba, zaradi katere bi bila primerna
drugačna dodelitev deležev v novih družbah.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-3631/11
Skladno s 75. členom ZGD-1 samostojni
podjetnik TECH-GUM Damijan Kuhta s.p.,
Sv. Duh na Ostrem vrhu 32, 2353 Sv. Duh na
Ostrem vrhu, matična številka 1772236000,
obvešča upnike in druge poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto
od dneva objave v Uradnem listu RS, pri
registrskem organu pričel s postopkom za
prenos podjetja na novo kapitalsko družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register bo podjetnik prenehal opravljati
dejavnost kot s.p., podjetje podjetnika pa
bo preneseno na novoustanovljeno družbo
z omejeno odgovornostjo po postopku in na
način, določen v ZGD-1.
TECH-GUM Damijan Kuhta s.p.
Ob-3609/11
V postopku redne likvidacije nad družbo
Tekstika Ajdovščina, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., skrajšana firma: Tekstika, Invalidsko podjetje d.o.o.,
sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, matična številka: 1576399000, v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah in sklepom
edinega družbenika z dne 1. 4. 2011, objavljamo obvestilo in poziv upnikom:
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne
15. 4. 2011 pod opravilno številko Srg vpisa 2011/14876 pri subjektu vpisa Tekstika
Ajdovščina, družba za usposabljanje in za-

poslovanje invalidov d.o.o. – v likvidaciji,
skrajšana firma: Tekstika, Invalidsko podjetje d.o.o. – v likvidaciji, sedež: Ajdovščina,
poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina, matična številka: 1576399000,
vpisalo sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni od
objave tega poziva pisno prijavijo svoje terjatve do družbe Tekstika, Invalidsko podjetje
d.o.o. – v likvidaciji, sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, matična številka: 1576399000 in
sicer na naslov: Tekstika, Invalidsko podjetje
d.o.o. – v likvidaciji, Tovarniška cesta 15,
5270 Ajdovščina, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo prijavi priložiti dokazila
o obstoju terjatve.
Tekstika, Invalidsko podjetje d.o.o. –
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj: Špruk Simeon

Sklici skupščin
Ob-3697/11
Preklic
Uprava banke preklicuje 20. skupščino
družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, sklicane za 19. 7. 2011, ob 11. uri,
v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor. Sklic skupščine je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 47, z dne
17. 6. 2011.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič
predsednik uprave
Manja Skernišak
članica uprave
Andrej Plos
član uprave
Ob-3694/11
Popravek
V sklicu 16.skupščine delniške družbe
SGP Zidgrad Idrija d.d., ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 47, dne 17. 6. 2011,
pod številko Ob-3555/11, se zaradi napake
v tekstu popravi besedilo pod točko 2. tako,
da se čistopis te točke glasi:
2.Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2011 se
imenuje družba Plus Revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
Št. 04/11
Ob-3616/11
Na podlagi 19. člena Statuta družbe Varnost Ljubljana, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.d. Ljubljana, Trg
OF 13, Ljubljana, sklicujem
15. skupščino
Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 26. 7. 2011, ob 8. uri, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu v Ljubljani,
Staničeva ul. 41

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da na podlagi
devetega odstavka 19. člena statuta zasedanje skupščine vodi predsednik nadzornega sveta Peter Volgemut, notarski zapisnik
pa sestavi vabljeni notar Jože Rožman iz
Domžal, za preštevalko glasov se izvoli Vesna Alibabić.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2010, seznanitev
skupščine s prejemki članov organa vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog
prejeli v poslovnem letu 2010 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu
za leto 2010 izkazan v višini 1.842.683 EUR,
se ne razdeli.
b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2010.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni in dopolni v vsebini, kakor je to navedeno
v prilogi k temu sklepu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2011
imenuje revizijska družba SN revizija d.o.o.,
Puhova ulica 13, Ljubljana.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta, predlogom
sprememb in dopolnitev statuta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem
družbe v tajništvu družbe na naslovu Ljub
ljana, Staničeva ul. 41, vsak delovni dan od
dneva objave sklica, do dneva zasedanja
skupščine, med 10. uro in 12. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov:
Varnost Ljubljana, d.d., Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega
sklica na naslov: Varnost Ljubljana, d.d.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni
skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
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družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
rega in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 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,
ki so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in, ki
svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali
s priporočeno pošiljko najkasneje konec
četrtega dne pred skupščino, na naslov
Varnost Ljubljana, d.d., Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Varnost Ljubljana d.d.
Jure Majhenič
predsednik uprave
Ob-3630/11
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
s XXVI. členom statuta
redno skupščino
družbe GP Vič d.d.,
ki bo dne 27. 7. 2011, ob 9. uri, na upravi
podjetja na Gradaški 10, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili
XXXII.D člena statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom
XXXIII.D člena statuta predlaga sklep: za
preštevalko glasov se izvoli Vero Uršič.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2010.
Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša
461.359,87 EUR.
a) del bilančnega dobička v višini
65.432,64 EUR se uporabi za zmanjšanje
kapitala z umikom delnic,
b) del bilančnega dobička v višini
395.927,23 EUR se ne uporabi in se prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
5. Nagrada upravi in nadzornemu svetu.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: za uspešno poslovanje v letu 2010
se določi nagrada direktorici v znesku neto
2.500 EUR in nadzornemu svetu v znesku
neto 12.500 EUR.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic v breme bilančnega dobička.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša
z zneska 118.638,39 EUR za znesek
16.358,16 EUR, tako da sedaj znaša
102.280,23 EUR.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
16.358,16 EUR se izvede z umikom 392
delnic družbe, ki jih družba že ima in pri
katerih je na dan sprejetja tega sklepa že
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vpisana kot delničar v centralnem registru
KDD.
c) Za umik delnic se uporabi bilančni dobiček v višini 65.432,64 EUR.
d) Skladno z določilom 381.5 ZGD-1
člena se znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, to
je 16.358,16 EUR, odvede v kapitalske re
zerve.
e) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta s sklepom skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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 je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Poslovodstvo družbe bo na skupščini
dalo delničarjem vse podatke o zadevah
družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
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 23. 7. 2011. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini v skladu s XXXI.C.
členom statuta prijaviti družbi najmanj
3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 25. 7.
2011. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe
ali po telefaksu, št. 01/24-20-834. V prijavi
se navede ime in priimek delničarja oziroma
firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja in število delnic, ki jih ima delničar.
V prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko
pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki. Pisna
pooblastila morajo pooblaščenci predložiti
najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
GP Vič d.d.
direktorica
Ob-3637/11
Paloma – sladkogorska tovarna papirja
d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki
vrh, na podlagi 24. člena Statuta družbe
uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino
delniške družbe Paloma sladkogorska
tovarna papirja d.d., Sladki vrh,
ki bo dne 25. 7. 2011, ob 11. uri, v prostorih družbe Paloma d.d., Sladki vrh 1, 2214
Sladki vrh, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev or
ganov.

Predlog sklepa 1: za predsednika skupščine se imenuje Simon Černetič, v verifikacijsko komisijo pa Jožica Leopold in Marija
Farazin. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010,
z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s poročilom o prejemkih uprave in nadzornega sveta družbe ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina podeli razrešnico za poslovno
leto 2010 upravi družbe.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeli razrešnico za poslovno
leto 2010 nadzornemu svetu družbe.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa 3:
Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in
skupine za poslovno leto 2011 se imenuje
pooblaščena revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna
cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Gradivo
Gradivo skupščine s predlogi sklepov in
spremembe in dopolnitve statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Sladki
vrh 1, 2214 Sladki vrh, vsak delavnik, med
9. in 12. uro, v času od sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Obravnava predlogov
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Delničarji glasujejo z glasovnicami, razen za 1. točko dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti obrazložen predlog sklepa oziroma obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji družbe lahko v sedmih dneh
po objavi skupščine k vsaki točki dnevnega reda podajo razumno utemeljen nasprotni predlog sklepa. Utemeljitev nasprotnega predlog ni potrebna za točko 3.
Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Udeležba na skupščini
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pravico
do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži
skupščine in uresničuje glasovalno pravico,
če pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tri dni pred dnevom skupščine skupaj
s prijavo iz prejšnjega odstavka.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz so-
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dnega registra oziroma drugim dokazilom
o zakonitem zastopstvu.
Paloma – sladkogorska tovarna papirja
d.d., Sladki vrh
uprava družbe
Ob-3645/11
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska Loka 4, Kranj,
sklicuje uprava družbe
skupščino
delniške družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Kranj,
ki bo 25. 7. 2011, ob 16. uri, v sejni sobi
družbe, Savska loka 4, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine ter
prisotnostjo vabljenega notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Žiga Škerjanec, za preštevalca glasov pa se imenujeta Dejan Balmazovič in Tatjana Jelovčan. Skupščina se
seznani s prisotnostjo vabljene notarke Mateje Andrejašič iz Kranja.
2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Kranj za leto 2010, odločanje o delitvi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za leto 2010.
2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe
Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno
leto 2010 znaša 43.176 EUR. Del bilančnega dobička v višini 37.421,25 EUR se
razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan zasedanja skupščine. Dividenda se določi v znesku 0,25 EUR na delnico. Ostanek bilančnega dobička v višini
5.754,75 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo najkasneje 60 dni po
zasedanju skupščine.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe Iskra
Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto
2010.
3. Sprememba statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta, ki so
sestavni del gradiva skupščine. Spremembe
statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni
register.
4. Seznanitev z odstopnimi izjavami predsednika in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopnimi izjavami predsednika in članov
nadzornega sveta.
5. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa: za člane upravnega odbora družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj
se za mandatno dobo šestih let imenujejo:
Dimitrij Marjanović, Franci Bukovnik, mag.
Boštjan Pražnikar in Dejan Balmazović.
Člani upravnega odbora nastopijo mandat naslednji dan po vpisu sprememb statuta iz 3. točke v sodni register.«
6. Določitev plačila članom upravnega
odbora.
Predlog sklepa:
Člani upravnega odbora so upravičeni do
plačila za opravljanje svoje funkcije v višini
500 EUR bruto mesečno ter do povračila
vseh stroškov v zvezi z izvrševanjem nalog

za družbo, kolikor gre za upravičene stroške
skladno z internimi pravili družbe.
Predsedniku upravnega odbora pripada
20% dodatek za vodenje.
Kolikor je posamezni član upravnega odbora imenovan za izvršnega direktorja družbe, ni upravičen do plačila za opravljanje
funkcije člana upravnega odbora iz prvega
odstavka tega sklepa, ampak se njegovo
plačilo in ostala povračila stroškov uredijo
z individualno pogodbo o zaposlitvi.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa
sprememb statuta iz 3. točke v sodni register.
Predlagatelji sklepov
Predloge sklepov pod točko 1., 2., 3., 4.
in 6. dnevnega reda predlagata uprava in
nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod
točko 5. dnevnega reda pa samo nadzorni
svet.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto končano
na dan 31. 12. 2010, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano
na dan 31. 12. 2010 in drugo gradivo za
sejo skupščine, je delničarjem dostopno na
sedežu družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska loka 4, Kranj, vsak delavnik, od dneva
objave sklica skupščine, med 9. in 14. uro.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih
straneh družbe: www.iskra-vzd.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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 izpolnjevali naslednje pogoje:
– bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine,
– bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji 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 in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najkasneje konec četrtega pred zasedanjem skupščine, to je 21. 7.
2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali poo-
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blaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora prispeti pisno na sedež
družbe najkasneje 21. 7. 2011. Pooblastilo
mora biti pisno in vsebovati splošne podatke
(ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja.
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi
družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Drugi sklic
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje, istega dne, to je
25. julija 2011, na istem kraju, ob 16.30. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Iskra Vzdrževanje, d.d.
uprava družbe
mag. Boštjan Pražnikar
glavni direktor
Ob-3671/11
Na podlagi 18. člena Statuta družbe Nolik Kočevje d.d., uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Nolik d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. 7. 2011, ob 8. uri,
v sejni sobi, na sedežu družbe Nolik d.d.
v Kočevju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli Miha
Banko.
Za preštevalki glasov se izvoli: Jano Oražem in Zlatico Arko.
Seji bo prisostvovala notarka mag. Nina
Češarek.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo Nolik d.d. z računovodskimi
izkazi za leto 2010 in poročilom neodvisnega revizorja.
Uprava in NS predlagata skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z revidiranim poročilom družbe Nolik
d.d. z računovodskimi izkazi za leto 2010 in
poročilom neodvisnega revizorja.
3. Poročilo nadzornega sveta Nolik d.d.
v zvezi z letnim poročilom za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta Nolik d.d.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini,
da sprejme naslednji sklep: skupščina
na predlog nadzornega sveta za revidiranje
računovodskih izkazov družbe Nolik d.d. za
leto 2011 imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
NS.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi Nolik d.d.
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.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe Nolik d.d., No-
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vomeška c. 5, 1330 Kočevje, pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki
služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
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 uprave družbe najpozneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna,
če jo družba prejme najpozneje do 22. 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 21. 7. 2011 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Nolik d.d.,
Novomeška c. 5, 1330 Kočevje, vsak delovni dan, od dneva objave skupščine, do
dneva skupščine, od 10. do 12. ure in na
uradni spletni strani družbe: www.nolik.si, je
dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 423.914 navadnih, prosto
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prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
Nolik d.d. Kočevje
Uprava družbe

Nasprotni predlogi
Ob-3627/11
Družba KS Naložbe finančne naložbe
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) objavlja nasprotni predlog
delničarja za skupščino KS Naložbe finančne naložbe d.d., ki je sklicana za dne 12. 7.
2011, ob 10. uri, na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Družba je v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine prejela nasprotni predlog delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo
močnejši, ki se glasi:
Zadeva: nasprotni predlog delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo
močnejši k predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega reda »2. Predložitev letnega
poročila, konsolidiranega letnega poročila
in poročila nadzornega sveta, odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice«.
Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo
močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljub
ljana, kot delničar družbe KS Naložbe, d.d.
(v nadaljevanju: delničar – predlagatelj), vlaga skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (sprememba Uradni list RS,
št. 42/09, v nadaljevanju: ZGD-1C) in veljavnim statutom družbe, nasprotni predlog
k predlogu sklepu 2.a točke dnevnega reda
na skupščini družbe KS Naložbe, d.d., ki bo
potekala 12. 7. 2011. Hkrati sporoča, da bo,
skladno z določbo 300. člena ZGD-1C, na
skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu
sklepa in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za:
Nasprotni predlog k točki 2.a, ki glasi:
»Skupni bilančni dobiček, ugotovljen na
dan 31. 12. 2010, znaša 1.672.999 EUR.
Bilančni dobiček se uporabi na naslednji
način:

– za dividende

1.563.951,20 EUR (0,40 EUR
bruto na delnico),

– za prenos v naslednje leto

109.047,80 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini,
in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo,
vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 12. julija
2011.«
Vsebina predloga sklepa 2.b pri 2. točki dnevnega reda ostane nespremenjena, razen tega, da Društvo MDS predlaga
proceduralno ločeno glasovanje o podeljevanju razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Utemeljitev: Družba KS Naložbe, d.d. do
sedaj nikoli ni namenjala bilančni dobiček za
dividende. Iz javno objavljenih podatkov je
tudi razvidno, da družba nima likvidnostnih
težav, zaradi česar predlagamo, da se bilančni dobiček za leto 2010 razdeli delničarjem, kot je navedeno zgoraj. Dobro stanje
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družbe je bilo potrjeno tudi s strani direktorja
družbe in ker menimo, da bi delitev dividend predstavljalo dodaten pozitiven signal
vsem morebitnim vlagateljem, pozivamo vse
delničarje, da podprejo predlagani nasprotni predlog.
Navedeni nasprotni predlog delničarja je
dostopen na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure,
na uradni spletni strani družbe, http://www.
ks-nalozbe.com/ in na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet http://seonet.ljse.si.
KS Naložbe d.d.
direktor dr. Blaž Vodopivec
Ob-3684/11
Uprava družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov,
d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, sporoča, da je v zvezi z sklicem skupščine za dne
11. 7. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe,
dne 20. 6. 2011, prejela predloge sklepov in
zahteve za dopolnitev dnevnega reda delničarjev HD+ d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa Marko Smole in
Jureta Prebila, Trnovska 8, 1000 Ljubljana,
zato objavlja nasprotne predloge sklepov:
– k točki 1 dnevnega reda:
Predlog sklepa delničarja Jureta Prebila je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Jure
Prebil,
– verifikacijska komisija: Anita Mežek,
Mateja Legat Mahkovec.
Seji bo prisostvoval notar po izbiri predlagatelja Jureta Prebila.
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., ki
ga zastopa Marko Smole, pa je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Jure
Prebil,
– verifikacijska komisija: Marko Smole,
Mateja Legat Mahkovec.
Seji bo prisostvoval notar po izbiri predlagatelja HD+ d.o.o.
– k točki 2.a. dnevnega reda:
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., ki
ga zastopa Marko Smole je:
Celotni bilančni dobiček in bilančne rezerve iz prenesenih dobičkov iz preteklih let
se razdeli med prave delničarje.
– k točki 2.b. dnevnega reda:
Predlog sklepa delničarja Jureta Prebila je:

Skupščina upravi ne podeljuje razrešnice
za poslovno leto 2010.
Skupščina članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., ki
ga zastopa Marko Smole je:
Skupščina upravi ne podeljuje razrešnice
za poslovno leto 2010.
Skupščina članom nadzornega sveta
ne podeljuje razrešnico za poslovno leto
2010.
– k točki 3 dnevnega reda:
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., ki
ga zastopa Marko Smole, je:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2011 skupščina imenuje družbo
ECUM d.o.o., Ljubljana.
Utemeljitev:
Predlog uprave družbe Iskra Mehanizmi
d.d., da se imenuje za revizorja družba Renoma d.o.o., je neskladna z določili Mednarodnih računovodskih standardov, pa tudi
sicer ni za delničarje razumno in sprejemljivo, da bi ista revizijska družba že osmo leto
opravljala redno revizijo, poleg tega bi bilo
ekonomično in razumno, da v primeru delitve z izčlenitvijo redno in delitveno revizijo
opravi ena revizijska družba in ne dve.
– k točki 4 dnevnega reda:
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., ki
ga zastopa Marko Smole, je:
Predlog dnevnega reda uprave družbe
Iskra Mehanizmi d.o.o., ki se nahaja pod
točko 4, se umakne iz dnevnega reda.
Utemeljitev:
Delničar v naslednji točki navaja razloge
nasprotovanja predlogu delitve z izčlenitvijo,
zato je nesporno, da je predlog uprave družbe Iskra Mehanizmi d.d. pod točko 4 sam po
sebi v nasprotju z nasprotnim predlogom
delničarja.
Predlog sklepa delničarja Jureta Prebila je:
Točka 4 se umakne z dnevnega reda, saj
ni bila usklajena z večjimi delničarji, ki imajo
v družbi preko 36% lastniški delež.
– k točki 5 dnevnega reda:
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., ki
ga zastopa Marko Smole je:
Skupščina ne daje soglasja za delitev
z izčlenitvijo po delitvenem načrtu z dne
18. 5. 2011.
Predlog sklepa delničarja Jureta Prebila je:
Skupščina ne daje soglasja za delitev
z izčlenitvijo po delitvenem načrtu z dne
18. 5. 2011.
– k točki 6 dnevnega reda:
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Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., ki
ga zastopa Marko Smole in Jureta Prebila
je:
Točka 6 se umakne z dnevnega reda, saj
ni bila usklajena z večjimi delničarji, ki imajo
v družbi preko 36% lastniški delež
in naslednjo dopolnitev dnevnega reda:
– točka 7 dnevnega reda:
Delničar predlaga, da celoten predlog
delitve z izčlenitvijo preverita superrevizor in
cenilec finančne stroke in naj preverita poštene vrednosti aktive in pasive družbe Iskra
Mehanizmi d.d., predvsem pa ali je v aktivi
vrednoteno znanje in tehnologija, trg in patenti, poštena tržna vrednost nepremičnin
in premičnin, dejansko vrednost zalog, terjatev in obveznosti, ki naj bi se po predlogu
uprave družbe Iskra Mehanizmi d.d. prenašale na novonastalo družbo in tiste, ki naj bi
ostale na prenosni družbi.
Superrevizor naj tudi preveri kako so
zaščitene pravice delničarjev prenosne
družbe, ali imajo v delitveno pogodbo vneseno predkupno pravico, oziroma pravico
do 75% soglasja za vsak prenos lastništva
v novonastali družbi. Superrevizor naj tudi
preveri ali je v delitveni pogodbi zaobsežena
pravica delničarjev prenosne družbe, ki jo
regulira 633. člen ZGD in se nanaša na pravico delničarja do denarne odpravnine, še
zlasti v skladu s tretjo točko 633. člena, ko
naj bi novonastala družba imela drugačno
pravnoorganizacijsko obliko kot prenosna
družba in pravi, da lahko v tem primeru
vsak imetnik deležev prenosne družbe, ki
je na skupščini prenosne družbe ugovarjal
sklepu o soglasju za delitev, od te nove
družbe zahteva, da prevzame deleže, ki mu
jih mora zagotoviti zaradi delitve, za plačilo
primerne denarne odpravnine, pri čemer bi
morala uprava prenosne družbe spoštovati
vsa določila 633. člena ZGD. saj predlagana
delitev z izčlenitvijo, brez zgoraj navedenih
varovalk, zgolj fiktivno ohranja kapitalska
razmerja nespremenjena.
Uprava ni objavila utemeljitev predlogov
delničarjev, ki so v nasprotju s tretjim in/ali
četrtim odstavkom 300. člena ZGD-1, zahteva delničarjev HD+ d.o.o., ki ga zastopa
Marko Smole in Jureta Prebila, v celotni
vsebini skupaj z utemeljitvami, pa je na
vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica, Lipnica 8, vsak delovnik, od
9. do 11. ure, od objave do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-3675/11
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06
in naslednji) družbe MIPO d.o.o., Obrtna
ulica 9, Dobova; Aluterm d.o.o., Rajšpova ulica 18, Ptuj; Sigmanova d.o.o., Cesta Žalskega tabora 20, Žalec; Elsa Gornja
Radgona d.o.o., Šlebingerjev breg Gornja
Radgona; Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3,
Maribor; Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Dimičeva ul. 12, Ljubljana, sklicujejo ustanovno skupščino Zbornice za gradbeništvo
Slovenije, ki bo dne 5. 7. 2011, ob 13. uri,
v hotelu MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana,
v kongresni dvorani Ravnikar.
Dnevni red:
1. Uvod in predstavitev;
2. Izvolitev organov zbornice;
3. Sprejem statuta zbornice;
4. Določitev članarine za leto 2011;
5. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo
vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z določili ZGZ lahko člani gospodarske
zbornice. Na ustanovni skupščini se sprejme statut in izvoli organe zbornice z večino
glasov. Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice na skupščini imajo samo tiste osebe, ki bodo pred pričetkom skupščine izpolnile pristopno izjavo, ki je na voljo na spletni
strani www.zzgs.si. Dodatne informacije so
bodočim članom zbornice na voljo pri Bojani
Zarnik, na tel. 041/352-780.
Po pooblastilu sklicateljev
Odvetniška družba Zdolšek
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Zavarovanja terjatev
SV 682/2010
Ob-3629/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 682/2010 z dne
15. 6. 2011, je stanovanje številka 8, v izmeri 35,18 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, v Mariboru,
na naslovu Delavska ulica 6, 2000 Maribor,
v stavbi z identifikacijsko številko 3864, ki
stoji na parceli številka 2294, katastrska občina 659 Tabor (ID 3361218), in stanovanje
številka 3, v izmeri 35,80 m2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, na naslovu Delavska ulica 6, 2000 Maribor, v stavbi z identifikacijsko številko 3864,
ki stoji na parceli številka 2294, katastrska
občina 659 Tabor (ID 3361218), ki sta last
Štok Boruta, rojenega 4. 7. 1970, EMŠO
0407970500319, stanujočega Delavska
ulica 6, 2000 Maribor, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 5. 2011, sklenjene med Kos Matjažem, kot prodajalcem,
in Štok Borutom, kot kupcem, ter na podlagi
prodajne pogodbe z dne 16. 9. 2003, sklenjene med Kreutz Julijano, kot prodajalko,
in Štok Borutom, kot kupcem, zastavljeni
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 51.000,00 EUR s pp.
SV 1767/11
Ob-3673/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane opr. št. SV-1767/11, DK-106/11
z dne 15. 6. 2011, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 205, v izmeri 60,56 m2, na
naslovu Brilejeva ulica 1, Ljubljana, (ID

1738-3316-15), z ident. št. stavbe 3316,
stoječi na parc. št. 102/1, 102/17 in 102/44,
vse k.o. 1738, Dravlje, ki je na podlagi notarskega zapisa opr. št. SV-1423/11, z dne
23. 5. 2011, last zastaviteljice Vanje Nikolić,
Brilejeva ulica 1, 1000 Ljubljana, zastavljena
v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 80.000,00€ s pogodbeno
obrestno mero 3,89%, vezano na trimesečni Euribor s fiksnim pribitkom 2,45% letno,
z zapadlostjo zadnjega obroka dne 28. 6.
2036 ter z možnostjo predčasne zapadlosti
v primerih, določenih v hipotekarni kreditni
pogodbi, napram dolžnika Darka Petrovića,
Klavćićeva ulica 3, 1241 Kamnik..”
SV 646/11
Ob-3695/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Andreje Cajhen iz
Nove Gorice, opr. št. SV 646/11 in DK19/11,
z dne 21. 6. 2011, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 2, ki se nahaja v 1.
nadstropju dvostanovanjske stavbe, na naslovu Hum 62 a, 5211 Kojsko, v skupni izmeri 60,31 m2, in shramba v kleti, vse na
par. št. 1692/2, k.o. 2290 Kojsko, ID znak
2290-2545/2-0 in sestoji iz hodnika, dveh
sob, kuhinje z jedilnico, kopalnica, balkon
ter pripadajoč delež na skupnih delih dvostanovanjske stavbe, v korist posojilodajalca SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, matična številka 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
60.000,00 EUR, kar je čista vrednost kredita, EOM znaša na dan 1. 6. 2011 1,90%
letno, ki zapade v plačilo v 240 mesečnih
anuitetah, zadnja 18. 7. 2031.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 136/2009
Os-3652/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 85/D-3/78 z dne 11. 4.
1978, sklenjene med podjetjem Gradbinec,
splošno gradbeno podjetje Kranj, p.o., kot
prodajalcem, in Gorenjskim tiskom, Moše
Pijade 1, Kranj, ter Projektivnim podjetjem
Kranj, Cesta JLA 6, Kranj, kot kupcem, za
posamezni del št. 21, I znak 2122-251-21,
stanovanje št. 30, v 9. etaži, s kletjo v 1.
etaži, Ulica Janeza Puharja 10, Kranj, v izmeri 47,37 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist družbe My Comapny, d.o.o., matična št. 1667050000, Kapucinski trg 13,
Škofja Loka.
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 9. 6. 2011

zastopnik, odvetnik Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2, Kamnik. Začasni zastopnik ima
v postopku, v katerem je postavljen, vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem, oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. 4. 2011
P 32/2011
Os-3524/11
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Wetzel,
stanujoč Vrhulje 9, p. Krško, ki jo zastopa
odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, zoper
toženo stranko Franca Pirca, stanujoč Vrhulje 8, p. Krško, sedaj neznanega naslova,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp.
1.000,00 EUR, izven naroka dne 6. 6. 2010,
sklenilo:
toženi stranki Francu Pircu, stanujoč Vrhulje 8, p. Krško, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odvetnik
Bojan Klakočar iz Krškega, ki bo zastopal
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 32/2011.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 6. 2011

P 140/2010
Os-3182/11
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni
sodnici Mojci Kanc v pravdni zadevi tožeče
stranke Pavel Hribar, Depala vas 23, Domžale, ki ga zastopa odvetnica Sonja Dolinar
iz Ljubljane, proti toženim strankam Ivan
Hrašar, Glen Rogers, Box 76, Virginia, Jeny
Hrašar, Cleveland, Ohio in Sofia Lukancich,
Cleveland, Ohio, zaradi priposestvovanja
dne 17. 5. 2011, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, toženim strankam Ivanu Hrašar,
Glen Rogers, Box 76, Virginia, Jeny Hrašar,
Cleveland, Ohio in Sofia Lukancich, Cleveland, Ohio, sedaj neznanega prebivališča,
postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Roberta Čebularja, Ljubljanska cesta 106,
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal tožene stranke, vse dokler tožene stranke ali
njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je toženim
strankam postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 5. 2011

VL 510/2011
Os-3159/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche zavarovalno zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba,
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Primožu Tramte,
Prušnikova ulica 95, Ljubljana – Šentvid, ki
ga zastopa odv. Marta Kalpič Zalar, Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, zaradi izterjave
1.990,48 EUR, sklenilo:
dolžniku Primožu Tramte, Prušnikova
ulica 95, Ljubljana – Šentvid, 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
Marto Kalpič Zalar, Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2011

In 108/2010
Os-2777/11
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi In 108/2010 upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Vojku Cencelj, Okrog pri Motniku 1, Motnik, zaradi izterjave 4.071,77 €
s pp sklenilo, da se dolžniku Vojku Cencelj,
Okrog pri Motniku 1, Motnik, postavi začasni

VL 209216/2010
Os-3462/11
Okrajno sod. v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi
upnika SI.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., Tomšičeva
ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Klep,
Knafelčeva ulica 30, Maribor, ki ga zastopa

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

zakoniti zastopnik odvetnik Vladimir Slak,
Svetozarevska 15, Maribor, zaradi izterjave
884,99 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Klep, Knafelčeva ulica 30,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku-ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Vladimir Slak, Svetozarevska 15,
Maribor.
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 7. 4. 2011
VL 120332/20029
Os-3497/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Bojana Potočan – Odvetništvo, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Borutu
Tishler, Vrbanska cesta 106, Kamnica, ki ga
zastopa zakonita zastopnica odvetnica Barbara Korošec, Resljeva cesta 25, Ljubljana,
zaradi izterjave 351,47 EUR, sklenilo:
dolžniku Borutu Tishler, Vrbanska
cesta 106, Kamnica, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.Za začasnega zastopnika se postavi Barbara Korošec, Resljeva
cesta 25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2011
VL 142892/2010
Os-3498/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice KBM – Fineko, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o.
– skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, ki jo zastopa TOP agent Agencija
za posredovanje in pomoč d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju,
proti dolžnici Cvetki Verbič, Hauptstarsse
32, Deutschland, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Igor Klun, Dalmatinova 10,
Ljubljana, zaradi izterjave 1.236,11 EUR,
sklenilo:
dolžnici Cvetki Verbič, Hauptstrasse 32,
Deutschland, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člen Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Igor Klun, Dalmatinova 10, Ljub
ljana.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2011
VL 199807/2010
Os-3584/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Jazbec, Trgovina in zastopništvo, d.o.o., Križe, Sebenje 70, Križe, ki ga
zastopa odvetnica Mateja Likozar Rogelj, Likozarjeva ulica 1, Kranj, proti dolžniku Igorju
Horjak, St. Ruprechter str. 49, Klagenfurt, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Božidar Bohinc, Nadižarjeva 11, Kranj, zaradi
izterjave 3.283,08 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Horjak, St. Ruprechter
str. 49, Klagenfurt, 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 Božidar Bohinc, Nadižarjeva 11, 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 18. 5. 2011
In 37/2011
Os-3412/11
Okrajno sodišče v Piranu je po sodniku
Petru Baša, v izvršilni zadevi upnice Kristine Visintina, Ulica borcev 20, Portorož,
ki jo zastopa odvetnica Andreja Bercieri
iz Ljubljane, zoper dolžnika Željka Obradoviča, neznanega prebivališča, zaradi
plačila 1.284,84 EUR s p.p., na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, postavilo dolžniku začasnega
zastopnika odvetnika Matjaža Kezunovića
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 4. 2011
In 262/2010
Os-3499/11
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ester Debernardi Pavliha v izvršilni zadevi
upnice Bawag banke d.d., Tivolska cesta 30,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna
Maja Žgajnar d.o.o. iz Ljubljane, zoper dolžnico Tanjo Petrović, nazadnje stanujočo
Frenkova ulica 5, Ankaran oziroma Hočko Pohorje 37, Pohorje, sedaj neznanega
naslova, zaradi izterjave 544.476,01 EUR
s pp, dne 2. 6. 2011, sklenilo:
dolžnici Tanji Petrović se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. In 262/2010
postavi odvetnik Matjaž Kezunović iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za

socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 6. 2011
In 256/2010
Os-3514/11
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ester Debernardi Pavliha v izvršilni
zadevi opr. št. In 256/2010 upnika Bawag
d.d., ki ga zastopa odvetniška pisarna Maja
Žgajnar iz Ljubljane, zoper dolžnike 1. DT
projekt d.o.o., Koper in 2. Davida Knafelca ter 3. Tanjo Petrovič, sedaj neznanega
bivališča, zaradi izterjave na podlagi V. odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom
ZIZ, sklenilo: dolžnikoma Davidu Knafelcu in
Tanji Petrovič se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Matjaž Kezunovič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 6. 2011
P 265/2010
Os-3409/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
pravdni postopek tožeče stranke: PSS Ptuj
d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Godič & Selakovič o.p.,
d.n.o. iz Maribora, zoper toženo stranko
Davorja Todorović, Rotenburgstr. 63, CH
6020 Emmennbrucke, Švica, zaradi plačila 794,81 € s pp. Sodišče je v zadevi na
podlagi predloga tožeče stranke v skladu
s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Slavko Grabrovec Junger, Krempljeva 6,
Ptuj.
Začasna zastopnica ima v postopku opr.
št. P 265/2010 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasna zastopnica od dne postavitve
in vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 4. 2011
I 475/00
Os-3290/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnice Si.mobil Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Branko Lipov, Glavni
trg 15, Kranj, proti dolžniku Kotnik Marku,
Borje 7, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave
30.227,50 SIT sklenilo:
dolžniku se v tem izvršilnem postopku
postavi začasno zastopnico odvetnico Stašo Lepej.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti pristojen Center za socialno delo.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika, dokler ta ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem, oziroma dotlej,
dokler Center za socialno delo ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Upnik je dolžan v roku 15 dni založiti predujem za stroške začasnega zastopnika v višini
60.00,00 SIT, na račun 01100-6960421856,
sklic 00 602150047500-01, sicer bo sodišče predlog za izvršbo zavrglo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. 5. 2011
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Oklici dedičem
D 18/2011
Os-3059/11
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Horvat
Janezu, rojenem 8. 5. 1858, nazadnje stanujočem Čatež ob Savi 24, Brežice.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Horvat Janezu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 5. 2011
D 147/2011
Os-3183/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Ceku iz Hrušice 88, nazadnje neznanega bivališča, rojen 27. 9. 1889, ki je bil
s sklepom Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici
opr. št. N 32/2010 z dne 16. 3. 2011, ki je
postal pravnomočen 4. 4. 2011, razglašen
za mrtvega in kot datum smrti določen 28. 9.
1959, katerega dediči niso znani.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 5. 2011
IV D 26/2010
Os-6437/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Frančiški
Žumer, hčeri Srečka, rojeni 19. 5. 1935,
umrli 31. 10. 2009, nazadnje stanujoči Zvezda 18, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je bila samska, brez otrok,
starša sta umrla pred njo. Imela je sestro
Ano Marijo Oblak ter brata Janeza Žumra
in Srečka Žumra. Imela je tudi polbrata Jožefa Žumra ter polsestre Marijo Dominko,
Ireno Žumer in Jelko Žumer, ki pa so vsi
že pokojni. Potomki pokojne polsestre Marije Dominko sta Mirjam Dominko in Milojka
Dominko, potomca pokojne polsestre Irene
Žumer sta Nives Vipotnik in Feliks Pintar,
potomec pokojne polsestre Jelke Žumer pa
je Andrej Žumer. Tudi pokojni polbrat Jožef
Žumer, ki naj bi umrl 18. 12. 2009 v Izoli,
naj bi imel otroke Ireno, Marka in Jožefa,
vendar sodišču njihovi podrobnejši podatki
niso znani.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je za dedinjo dela svojega premoženja
določila nečakinjo Anomarijo Oblak. Za izvedbo zapuščinskega postopka so potrebni
podatki tudi o vseh zakonitih dedičih, s katerimi pa sodišče ne razpolaga v celoti.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva potomce zapustnikov polbrata
Jožefa Žumra oziroma njegove dediče ter
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica na sodni deski sodišča. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
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obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2010
D 267/2009
Os-1683/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Smrekar Jožefu, pokojnega Antona, kmetovalcu, rojenem leta 1897,
državljanu SFRJ, iz Volč 36 (prej tudi Libušnje 6), ki je umrl 20. 5. 1965.
Zapuščino pokojnega predstavlja premoženje, ki mu je bilo vrnjeno, kot članu nekdanje Agrarne skupnosti Volče, enemu izmed
prejšnjih skupnih lastnikov podržavljenega
kmetijskega zemljišča.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje na
podlagi zakona zlasti nečaki zapustnika oziroma njihovi nadaljnji potomci, otroci pokojnih zapustnikovih bratov in sester: Smrekar
Justine (umrla leta 1915), Smrekar Ivana,
Smrekar Terezije (umrla leta 1959), Smrekar
Jožefe (umrla leta 1961), Smrekar Alojzije
in Smrekar Franca (umrl leta 1957). Ker
osebni podatki teh dedičev niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 2. 2011
D 512/2010
Os-2614/11
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Centrih Andreju, umrlem dne 16. 9. 2010,
rojenem 7. 12. 1949, nazadnje stanujočem
Ojstro 29, Trbovlje.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Centrih Andreju, rojenem 7. 12. 1949, da se priglasijo
Okrajnem sodišču v Trbovljah v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 4. 2011

Oklici pogrešanih
N 12/2011
Os-3559/11
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi
na predlog Vincencija Popita, Galetova 25,
Kranj, ki ga zastopa Marjan Petrič, odvetnik
v Novi Gorici, postopek za razglasitev pogrešanega Martina Gorupa, sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa skrbnik za
poseben primer Franc Furlan, Podnanos 19,
za mrtvega.
Pogrešanec Martin Gorup (ali Gorjup)
je bil rojen dne 8. 10. 1865, v Štjaku, očetu
Josefu Gorupu in materi Catharini Maicen,
stanujočima na naslovu Gorupi 1, župni-
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ja Štjak. O pogrešancu je znano le to, da
je v njegovo korist pri parc. št. 244/1.S in
244/2.S, obeh k.o. Podnanos, še vedno
vknjižena lastninska pravica, vpisana sicer
že dne 8. 7. 1912 na podlagi kupne pogodbe
z dne 20. 5. 1912. Navedeni podatki izhajajo
iz vpisa v zemljiški knjigi, razen navedenega pa o pogrešancu ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Martina
Gorupa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 6. 2011
N 19/2011
Os-3529/11
Viktor Kobiljšek, rojen 21. 11. 1907,
v Vrhpoljah št. 29, pri Moravčah, neznanega
bivališča, se poziva, da se oglasi pri sodišču
ali skrbniku za posebni primer, Lekan Antonu, stanujočem Stara cesta 31, Lukovica.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem bivanju ali smrti, da
to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi oklica, sicer bo sodišče po poteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Iz sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Kamniku, opr. št. O 226/51-11 z dne
22. 11. 1951, izhaja, da je Viktor Kobiljšek
dedoval po bratu Gostič Valentinu do 1/8,
drugi osebni podatki pa iz sklepa niso razvidni. Podatkov za Viktorja Kobiljška po letu
1951 ni najti in je tako že vsaj od leta 1951
neznanega bivališča.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2011
N 34/2011
Os-3658/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Stančič
Danice, Gorjansko 37, Komen, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Kavčič
Edvarda, Gorjansko, Komen, za mrtvega.
Nasprotni udeleženec je bil rojen dne
13. 8. 1903, v Gorjanskem, kot sin Kavčič
Antona in Justine. Od leta 1928 pa naj bi
bil pogrešan. Pogrešani je dne 13. 2. 1926
v Gorjanskem sklenil zakonsko zvezo z Emo
Terčon in leta 1928 odšel v Argentino od
koder se nikoli več ni vrnil. Njegovo zadnje
znano prebivališče v Argentini naj bi bilo
Calle Caracas n. 2373, Buenos Aires, Argentina. Predlagateljica je hči nasprotnega
udeleženca.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 6. 2011
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Favento Sana, Cesta na Markovec 53,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500076645, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnq-320330
Ferk
Elvira,
Škalske
Cirkovce
13A, Velenje, zavarovalno polico, št.
41601007554, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnm-320409
Kalin Lara, Pečinska 3, Ljubljana - Polje,
zavarovalno polico, št. 50500044664, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-320329
Križman Branislav, Vrhpolje pri Kamniku
98a, Kamnik, zavarovalno polico, št.
50500070770, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp-320406
Miklavčič Vilko, Rakitovec 62, Črni Kal,
zavarovalno polico, št. 50500013692, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl-320410
Mlakar Dejan, Jarška cesta 36, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500062550,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-320396
Robič Nina, Kosova ulica 5, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 50500068474,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gne-320417
Šimonka Tanja, Kolodvorska 12A,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
1036636, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnn-320408

Spričevala preklicujejo
Aleš Eva, Breg ob Savi 48, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
v Kranju, izdano leta 2008. gnc-320419
Artič Rok, Dobovec 55, Rogatec,
spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, št.
885, izdano leta 2008. gnv-320425
Barlič Lea, Peče 30, Moravče, spričevalo
7. in 8. razreda Osnovne šole Jurija Vege
Moravče, št. 60361-1256/10-8. c-2, št.
60305/1115-89-7. c-2. gng-320340
Behrić Aida, Židankova 13, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Šentvid,
izdano
leta
2002/2003.
gnw-320374
Behrić Aida, Židankova 13, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2004. gnv-320375
Belušič Jaša, Gabrje 1b, Ilirska Bistrica,
spričevalo o končani OŠ Vič, izdano leta
2010. gnv-320325
Bitenc Nejc Martin, Gregorčičeva 15A,
Kranj, spričevalo 1. letnika Ekonomskotrgovske šole Kranj, izdano leta 2010.
gng-320415

Bitenc Valentina, Jerančičeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Vižmarje - Brod. gns-320328
Boljte Viktorija, Brezovo 35A, Gabrovka,
spričevalo 4. letnika Splošne gimnazije
Velenje, izdano leta 2006. gnx-320348
Brodnjak Maša, Izolska vrata 18, Koper
- Capodistria, spričevalo 1. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2010. gnx-320373
Bukovec Rajko, Cesta Notranjskega
odreda 28, Stari trg pri Ložu, maturitetno
spričevalo Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacijo, Ljubljana, izdano leta
2005. gno-320357
Burja Zvone, Po gradom 54, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnonaravoslovne in pedagoške usmeritve,
Ravne na Koroškem, izdano leta 1983.
gnt-320377
Celec Nadja, Frankovo naselje 74a,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri poklicni maturi Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica, izdano leta 2009
in 2010. gnc-320369
Cimerman Dejan, Sodinci 20a, Velika
Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠTŠ Murska Sobota, izdano leta 1996.
gnr-320404
Cindrić Tomislav, Frelihova ulica 6,
Metlika, indeks, št. 22057770, izdala
Fakulteta za šport. gnq-320380
Čerenak Nina, Slomškova 5A, Slovenske
Konjice, diplomo Univerze v Mariboru,
Pedagoške fakultete, leto izdaje 2002, št.
DO 2858. gnh-320339
Čović Dejan, Stara gora 1, Semič,
spričevala za 2. letnik in zaključno spričevalo
Šolskega centra Novo mesto, izdana leta
1992. gnw-320324
Dumanić Anamarija, Vlahovičeva 1,
Ankaran - Ankarano, potrdilo o uspešno
zaključeni Srednji zdravstveni šoli Piran, št.
43, leto izdaje 1991. gny-320372
Erčulj Marija, Zdenska vas 36, Videm
- Dobrepolje, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole, št. 232, izdano leta 2002.
gni-320413
Fabič Peter, Elerji 12, Škofije, spričevalo
2. in 3. letnika srednjega poklicnega
izobraževanja, monter in upravljalec naprav,
izdano leta 2001, 2003. gnf-320341
Goršek Marko, Gaberke 18, Šoštanj,
spričevalo Šolskega centra Velenje, izdano
leta 2005. gnd-320393
Hrastelj Iza, Na Rebri 8, Laško, spričevalo
7. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško,
izdano leta 2009/2010. gns-320382
Hrastelj Iza, Na Rebri 8, Laško, spričevalo
8. razreda Osnovne šole Primoža Trubarja
Laško, izdano leta 2010/2011. gnr-320383
Janža Simona, Puconci 71, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 1994.
gnq-320405

Jeras Tomaž, Ulica Goce Delčeva 64,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2010. gny-320397
Kaker Jana, Raduha 31, Mozirje,
spričevalo 3. letnika SŠOF, izdano leta
2007. gno-320407
Kavčič Marko, Dobeno 95, Mengeš,
maturitetno spričevalo Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1992.
gnw-320424
Kranjec Petra, Bukovica pri Vodicah
9, Vodice, indeks, št. 31270068, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnr-320354
Kreže Monika, Ulica Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnv-320400
Laissani Elias, Kidričeva 75, Ljutomer,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivan Cankar
Ljutomer, izdano leta 2010. gnj-320387
Lebar Lara, Kokošnje 21, Dob, spričevalo
7. razreda Osnovne šole Jurija Vege
Moravče, št. 60305/1115-89-7C-12, izdano
leta 2009. gnm-320334
Leskovšek Katja, Ulica Sallaumines 5,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Trbovlje, izdano leta
1997. gnv-320350
Mavri Tina, Razgledna pot 6, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 1996.
gnd-320343
Mrak Dušan, Pod Rebrom 13, Bohinjska
Bistrica, diplomo Srednje lesne šole Škofja
Loka, št. 281-70/87, izdana leta 1987.
gnd-320418
Mulec Niko, Žepovci 16, Apače,
spričevalo 2. letnika SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2010. gni-320388
Nemec Matej, Sveti Jurij 103, Rogašovci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, izdano leta 2001/2002.
gnh-320389
Panker Mateja, Stanjevci 64, Petrovci,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, izdano leta 2007/2008.
gnz-320371
Perčič Andrej, Novo Polje, Cesta IV 56,
Ljubljana - Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani,
Geodetski odsek, izdano leta 1981.
gnh-320364
Perše Ciril, Podgorje 146, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu Programa kmetov, izdajatelj Srednja
kmetijska šola Maribor, leto izdaje 1989.
gnn-320433
Plavčak Tamara, Žahenberc 21, Rogatec,
spričevalo 7. razreda VIZ OŠ Rogatec, št.
1099, izdano leta 2009. gnp-320331
Pokeržnik Urša, Meža 53, Dravograd,
spričevalo 3. letnika ŠC SG - Gimnazije
Slovenj Gradec, št. 892, izdano leta 2010.
gnf-320391
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Primc Jasna, Irča vas 28, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo
mesto, izdano leta 2010. gnm-320363
Rejc Metka, Brdo 68, Bovec, spričevalo
8. razreda Osnovne šole Bovec, št.
130/2010-1, izdano leta 2010. gnj-320337
Remec Tilen, Savska cesta 26, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška, izdano leta 2010. gne-320392
Rokavec Nejc, Selo pri Ihanu 34a,
Domžale, spričevalo 8. razreda OŠ Domžale,
izdano leta 2010. gnu-320351
Silić Edin, Vače 5, Vače, spričevalo 6.
razreda OŠ Poljane. gnr-320429
Silić Edin, Vače 5, Vače, spričevalo
1. letnika Ceneta Štuparja, Center za
permanentno izobraževanje. gnq-320430
Slaček Živa, Podpeška cesta 21,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 6., 7. in
8. razred OŠ Brezovica, izdano leta 2008,
2009 in 2010. gnp-320356
Slovnik Anja, Breznikova 56, Ihan,
Domžale, indeks, št. 20080570, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gni-320338
Sovinc Ana, Gabrk 1, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole,
izdano leta 2000. gnt-320402
Štefelin Alja, Planina pod Golico 20,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jesenice,
izdano
leta
2009/2010.
gnw-320349
Švagelj Aleš, Bevke 68A, Log pri
Brezovici, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene in geodetske šole Ljubljana,
izdano leta 1985. gnh-320414
Tamše Luka, Legen 164, Šmartno pri
Slov. Gradcu, spričevalo 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 2006 in 2007.
gnm-320434
Vavkman Mitja, Vrata 21A, Muta,
spričevalo 5. letnika Srednje šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 2009. gnb-320345
Vavkman Mitja, Vrata 21A, Muta,
maturitetno spričevalo Srednje šole Ravne
na Koroškem, št. ST-66-POM9, izdano leta
2009. gnz-320346
Verber Daniel, Dobojska 48A, Zagreb,
Hrvaška, spričevalo - zaključno, ŠCL,
Splošna in strokovna gimnazija, št. 210/39,
izdano leta 2000. gno-320332
Vodnik Dunja, Prebačevo 24, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kranj, št. 68/92, izdano leta 1992, izdano
na ime Robida Dunja. gnp-320431
Vogrinec Kolman Branko, Drobtinci 21,
Apače, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Radenci. gnn-320358
Vukovič Andreja, Gradnikova 3, Kanal,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole, Nova Gorica, izdano leta
2006. gny-320422
Vukovič Andreja, Gradnikova 3, Kanal,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole, Nova Gorica, izdano leta
2007. gnx-320423
Zagorc Jure, Podstudenec 1B, Stahovica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška, Ljubljana, št. I/121, izdano leta
2010. gnq-320355
Zajc Emil, Župančičeva 3, Žiri, maturitetno
spričevalo SETŠ Nova Gorica, št. 4402-82/
VIII, izdano leta 1982. gnf-320416
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Zakrajšek Huskić Anja, Zaloška cesta 11,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Tone
Čufar, izdano leta 2009. gnc-320344
Zalokar Marko, Cesta Kozjanskega
odreda 9, Senovo, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Brežice, Pedagoške
gimnazije, izdano leta 1995. gnk-320336
Zenuni Hyrije, Meža 148, Dravograd,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2007/2008.
gnn-320333
Zupančič Beti, Klanec 8, Komenda,
spričevalo 1. in 2. letnika BC Naklo, Strahinj
99, Naklo. gny-320347
Živanović Ana, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, indeks, št. 08091213, izdala
Filozofska fakulteta. gnf-320366

Drugo preklicujejo
Altana, Podgorelec in partner k.d.,
Rožnik 3, Ankaran - Ankarano, licence za
taxi, št. 0004257/03707/590/001, za vozilo
VW golf plus, registrska številka KP M8 416.
gnn-320412
Andolšek Črtomir, Tovarniška ulica
26, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnu-320326
Avtoprevoznik - Zvonko Pavlič s.p.,
Kladje nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št.
0559403, za državo Rusija, oznaka države
643/11. gns-320378
Avtoprevozništvo Alojz Čebular - s.p.,
Škoflje 8, Šentvid pri Stični, kartica za
digitalni tahograf, št. 1070500013755000,
izdal Cetis Celje d.d. gns-320353
Bertoncelj Maja, Prvomajska 2, Litija,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija.
gnu-320376
Borin Nejc, Zabretova ulica 15c, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnl-320385
Branko Klajnčar s.p., Podgradje 6,
Ljutomer, potrdilo za voznika tujca Risimović
Predislava, izdanega pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije, Ljubljana, št. potrdila
010256/SŠD39-2-4399/2010,
izdanega
30. 9. 2010, z veljavnostjo do 20. 6. 2013.
gnk-320386
Dovnik
Miran,
Partizanska
59,
Oplotnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013007000. gnp-320381
Franetič Petra, Vremski Britof 10,
Vremski Britof, študentsko izkaznico, št.
21090137, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnt-320352
Globax Trade d.o.o., Dunajska cesta
106, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500004404000, za voznika Ramić
Esefa, izdajatelj Cetis d.d. gnl-320335
Grah Matej, Liškova 63, Černelavci,
Murska Sobota, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Murska Sobota, št. 0005963713.
gno-320432
Janežič Špela, Rozmanova ulica 11,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 18100303,
izdala Filozofska fakulteta. gng-320365
Jerše Jana, Predoslje 53a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41020020, izdala
Medicinska fakulteta. gnu-320401

Klofutar Jože, Stagne 19, Tržič, izkaznico
vojnega veterana, št. 0014809, izdajatelj
Upravna enota Tržič, izdana 12. 3. 2003.
gnk-320411
Knez Judita, Krmelj 28C, Krmelj,
študentsko izkaznico, št. 41040083, izdala
Medicinska fakulteta. gnj-320362
Kovjenić Uroš, Clevelandska 43,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
trgovska šola v Ljubljani, št. 0006036376.
gne-320342
Kuralt Tina, Sitarska pot 19, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01003013, izdala
Pedagoška fakulteta. gnb-320420
Lavtar Tjaša, Na Logu 4, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 01006110, izdala
Pedagoška fakulteta. gnk-320361
Loparnik Mateja, Pot ob Homšnici 1,
Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št.
01002103, izdala Pedagoška fakulteta.
gnx-320398
Mahne Nal, Popkova 4, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 01006063, izdala
Pedagoška fakulteta. gng-320390
Matjažič Mojca, Ulica Ludvika Požrlja
4, Divača, preklic potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu za sanitarnega inženirja,
izdalo Ministrstvo za zdravje, izdano 2009.
gnc-320394
Mazi Matej, Zabukovje 42, Zgornja
Besnica,
študentsko
izkaznico,
št.
19991559, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnt-320327
Močnik Janez, Ulica Ivana Hribarja 25,
Cerklje na Gorenjskem, dokumenta NPK voznik, ki ga je izdala Agencija za promet,
Cigaletova 8, Ljubljana. gnm-320384
Nejc Jezernik s.p., Braslovče 29A,
Braslovče, licence skupnosti št. 005887,
izdan pri OZS dne 26. 6. 2006, z veljavnostjo
do 23. 6. 2011, izdani za vozili MercedesBenz 809, reg. oznaka CE 60-36F in Iveco
Eurocargo 100 E 15, reg. oznaka VO-588.
gnl-320360
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta
17,
Brestanica,
licenco,
št.
GE
003736/02279/025, za vozilo mercedez
benz, registrska številka LJ 26 OFA.
gnz-320421
Ograjenšek Martina, Gradišče pri
Vojniku 5, Vojnik, študentsko izkaznico, št.
19420953, izdala Ekonomska fakulteta.
gnb-320370
Osmančević Ajdin, Cesta španskih
borcev 71A, Ljubljana, certifikata za NPK
varnostnik, z oznako NPK-V-8/ev20/05,
izdan 13. 12. 2005, izdala Zbornica za
razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
gnd-320368
Petransport, Ranca 8, Pesnica pri
Mariboru, licenco, številka 005941, za vozilo
fiat ducato 18Q 2,8, registrska številka MB
SO-996. gny-320426
Petransport, Ranca 8, Pesnica pri
Mariboru, licenco, številka 005941, za vozilo
mercedes benz 817 L, registrska številka
MB L5-21R. gnx-320427
Petransport, Ranca 8, Pesnica pri
Mariboru, licenco, številka 005941, za vozilo
mercedes benz 1324 L, registrska številka
MB T6-26C. gns-320428
Rakić Drago, Šlandrov trg 40,
Žalec, digitalno tahografsko kartico, št.
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1070500012322005, izdal Cetis d.d.
gnm-320359
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javne uslužbenke Švab Katje, zap. št. 696,
izdano dne 2. 4. 2002. Ob-3634/11
Savić Mateja, Poljanska cesta 41,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola. gnw-320399
Seražin Lisjak Tine, Preglov trg 1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19453872, izdala Ekonomska fakulteta.
gnx-320323
Strnad Liza Marija, Jelovškova ulica
4, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika. gnr-320379
Šabec Matjaž, Kolodvorska cesta 2,
Pivka, študentsko izkaznico, št. 19403977,
izdala Ekonomska fakulteta. gny-320322
Živanović Ana, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
08091213, izdala Filozofska fakulteta.
gne-320367
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