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Javni razpisi

Št. 28/2012 Ob-1999/12
Na podlagi sedme alineje 17. člena Akta 

o preoblikovanju javne ustanove »Ad fu-
tura, znanstveno-izobraževalna fundacija 
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in 
sklepa št. 1101-9/2011-5, Javni sklad Repu-
blike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
objavlja

spremembo javnega razpisa štipendij
za študijske obiske slovenskih dijakov 

in študentov v tujini za leto 2011  
(124. JR)

Javni razpis štipendij za študijske obiske 
slovenskih dijakov in študentov v tujini za 
leto 2011, objavljen v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije, št. 97/2011, dne 2. 12. 2011, 
št. objave Ob-5639/11, se spremeni tako, da 
se prvi odstavek točke 2. javnega razpisa 
»Vrednost razpisa« glasi:

»Vrednost razpisa je 400.000,00 EUR.«.
Javni sklad Republike Slovenije  

za razvoj kadrov in štipendije

Št. 129-1/2012-1 Ob-1979/12
Popravek

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem 
listu RS (Uradni list RS, št. 112/5 – UPB, 
109/09 in 38/10) objavlja Občina Trebnje 
popravek objave javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov s področja socialnega 
varstva v Občini Trebnje za leto 2012, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/12, 
v razglasnem delu pod št. 129-1/2012 oziro-
ma Ob-1696/12, in sicer popravek točke IV. 
razpisa, ki pravilno glasi:

»Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-
lago v letu 2012:

Skupna višina sredstev je 56.000 €, in 
sicer:

– Za programe socialnega varstva dru-
gih ranljivih skupin (Programi na podro-
čju humanitarne dejavnosti, Programi za 
delo z zasvojenimi, Preventivni programi): 
51.000,00 €.«

Ostala določila objave se ne spremi njajo.
Občina Trebnje

Št. 430-252/2012/5 Ob-1943/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo 
za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje prostovoljnega  

vračanja tujcev iz Republike Slovenije 
in reintegracijskih programov,  

št. 430-252/2012
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana, 
po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva 
za notranje zadeve – Policije, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje 

programov prostovoljnega vračanja tujcev 
iz Republike Slovenije in reintegracijskih 
programov za obdobje od 1. 7. 2012 do 
30. 6. 2013, ki obsega izvedbo naslednjih 
projektov:

1. Informiranje tujcev o možnosti pro-
stovoljne vrnitve;

2. Organizacija vrnitve (prostovoljne 
odstranitve) tujcev in izvajanje reintegracij-
skih programov po vrnitvi;

3. Izobraževanje in usposabljanje.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet jav-

nega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti 
za izvajanje posameznega dela predmeta 
javnega razpisa.

Podrobnejši opis predmeta javnega raz-
pisa je podan v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo prav-

ne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejav-

nosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem 
pristojnem organu v RS,

– niso v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem ali postopku prisilnega preneha-
nja,

– imajo poravnane vse davke, prispev-
ke in druge dajatve določene z zakonom;

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti 
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za 
pravno osebo, ni bil pravnomočno obso-
jen zaradi kaznivih dejanj, ki so oprede-
ljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnine pri 
volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje da-
ril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za 
nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, goljufija, poslov-
na goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obvezno-
sti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec 
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno 

obsojen zaradi goljufije zoper finančne in-
terese Evropskih skupnosti v smislu 1. čle-
na Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti;

– Programi morajo imeti realne in jasno 
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom 
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in 
naročnika;

– Programi se ne smejo izvajati kot del 
drugih, s strani naročnika ali finančnih skla-
dov EU že sofinanciranih programov;

– Vsebina programa mora biti skladna 
s predmetom javnega razpisa;

– Programi se morajo izvajati v Republiki 
Sloveniji, na nacionalni ravni;

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti 
izvajanje programa po načelu nepridobitno-
sti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje 
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Obvezna vsebina vloge
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
a) Izpolnjene, podpisane in žigosane 

obrazce za pripravo vloge:
– Obrazec vloge (Priloga št. IV/1);
– Splošno izjavo prijavitelja programa 

(Priloga št. IV/2);
– Pooblastilo prijavitelja za pridobitev po-

datkov iz uradnih evidenc (za pravno osebo) 
(Priloga št. IV/3a);

– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc (za fizične osebe) (Priloga 
št. IV/3b);

– Izjavo prijavitelja programa – DDV (Pri-
loga št. IV/4);

– Podatke o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– Podatke o kadrih – izvajalcih programa 

(Priloga št. IV/6);
– Načrtovani logični okvir programa (Pri-

loga št. IV/7);
– Načrtovani proračun programa – po 

vrsticah proračuna (Priloga št. IV/8a);
– Načrtovani proračun programa – po 

kategorijah upravičenih stroškov (zbirno) 
(Priloga št. IV/8b);

– Opis programa (Priloga št. IV/9);
– Reference prijavitelja (Priloga št. 

IV/10).
b) Vzorec pogodbe (V. del razpisne do-

kumentacije):
Prijavitelj mora parafirati vse strani vzor-

ca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo 
stran vzorca pogodbe.

c) Reference prijavitelja
Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokazilo, 

da ima v zadnjih 5 letih najmanj po eno re-
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ferenco s področja izvajanja prostovoljnega 
vračanja in reintegracijskih programov na 
Kosovo, v Bosno in Hercegovino in v Alba-
nijo, in sicer mora imeti v vsaki navedeni 
državi najmanj eno referenco za izvajanje 
prostovoljnega vračanja in reintegracijskih 
programov.

d) Skupna vloga:
V primeru, da skupina prijaviteljev predlo-

ži skupno vlogo, mora ta skupina prijavite-
ljev v vlogi predložiti:

– Izjavo o predložitvi pravnega akta 
o skupni izvedbi programa (npr. pogodba 
o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani 
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi programa 
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih prijaviteljev za izvedbo programa in 
poslovodečega prijavitelja. Ne glede na to, 
pa prijavitelji odgovarjajo naročniku neome-
jeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo 
imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo 
programa po predmetnem javnem razpisu.

– Zahtevana dokazila v skladu s točko 
8. Obvezna vsebina vloge. Dokazila, ki se 
nanašajo neposredno na posameznega pri-
javitelja skupne vloge, morajo biti v ponud-
bi predložena za vsakega prijavitelja pose-
bej, in sicer: Podatki o prijavitelju (Priloga št. 
IV/5), Splošna izjava prijavitelja programa 
(priloga št. IV/2), Pooblastilo prijavitelja za 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za 
pravno osebo) (priloga št. IV/3a), Poobla-
stilo za pridobitev podatkov iz uradnih evi-
denc (za fizične osebe) (priloga št. IV/3b) in 
dokazila iz točke 8.5. Za ostala zahtevana 
dokazila iz točke 8 ni potrebno, da so v vlo-
gi predložena za vsakega prijavitelja pose-
bej, biti pa morajo parafirana s strani vseh 
prijaviteljev skupne vloge.

e) Tuji prijavitelji
Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki 

Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave pri-
javitelja programa iz priloge št. IV/2, ki so 
jo predložili v vlogi in poleg ostalih dokazil 
iz predhodnih podtočk točke 8 (Obvezna 
vsebina vloge) v vlogi predložiti tudi nasle-
dnje dokumente:

Dokumente, ki jih izdajajo uradne institu-
cije in katerih datum izdaje s strani uradne 
institucije na dan roka za predložitev vlog ne 
sme biti starejši od 1 meseca. Dokumenti so 
lahko originali ali fotokopije:

– Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden 
oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne po-
ravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja.

– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov 
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno 
osebo, pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivih dejanj, ki so opredeljena v Kazen-
skem zakoniku: hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za 
fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje 
podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezako-
nito posredovanje in dajanje daril za ne-
zakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obve-
znosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec 
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno 
obsojen zaradi goljufije zoper finančne in-
terese Evropskih skupnosti v smislu 1. čle-
na Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti.

Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre 
za pravno osebo, nanašati na pravno osebo 
(prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje, odločanje ali 
nadzor nad prijaviteljem.

– Dokazilo, da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve v skladu 
s predpisi države, kjer ima sedež.

Ostale dokumente, ki jih izdajajo uradne 
institucije.

Dokumenti so lahko originali ali fotoko-
pije:

– Registracijo podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, ki mora izkazo-
vati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka 
originalu.

Tuji prijavitelji predložijo zgoraj zahteva-
na tovrstna ustrezna dokazila pristojnih in-
stitucij. Če se v državi, v kateri ima prijavitelj 
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
lahko prijavitelj namesto pisnega dokazi-
la predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo 
lastno zapriseženo izjavo.

Na odpiranju vlog strokovna komisija 
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da pri-
javitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj 
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev 
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo 
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo 
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, 
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu 
s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.

5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše 

zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije oziroma posa-
meznih delov le-te.

Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz pri-
log razpisne dokumentacije ali po vsebini 
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani 
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše 
in žigosa.

Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem 
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preve-
riti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavi-
telj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec 
prijave iz priloge št. IV/11. V primeru, da vlo-
ga ni označena kot je navedeno, naročnik 
ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge 
ali za založitev vloge.

6. Merila za izbor projekta
Merilo za ocenitev vloge je cena, ob iz-

polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji.

Ocenjevanje po merilu cena poteka tako, 
da se podana cena ocenjuje ločeno za vsak 
projekt, in sicer:

– Vloga lahko za projekt 1. »Informiranje 
tujcev o možnosti prostovoljne vrnitve« prej-
me največ 10 točk. Cenovno najugodnej-
ša vloga oziroma vloga z najnižjo ponujeno 
skupno okvirno vrednostjo prejme 10 točk, 
ostale pa prejmejo procentualno ustrezno 
manjše število točk, in sicer glede na pro-
centualno vrednost odstopanja ponujene 
cene od cene najugodnejšega prijavitelja. 
Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.

– Vloga lahko za projekt 2. »Organiza-
cija vrnitve (prostovoljne odstranitve) tujcev 
in izvajanje reintegracijskih programov po 
vrnitvi« prejme največ 80 točk. Ocenjuje se 
cena urne postavke izvajalcev programa 
oziroma stroški dela izvajalcev programa. 
Vloga z najnižjo ponujeno ceno urne po-
stavke prejme 80 točk, ostale pa prejmejo 
procentualno ustrezno manjše število točk, 
in sicer glede na procentualno vrednost od-
stopanja ponujene cene od cene najugo-
dnejšega prijavitelja. Vloge ne morejo prejeti 
manj kot 0 točk.

– Vloga lahko za projekt 3. »Izobraževa-
nje in usposabljanje« prejme največ 10 točk. 

Cenovno najugodnejša vloga oziroma vloga 
z najnižjo ponujeno skupno vrednostjo prej-
me 10 točk, ostale pa prejmejo procentualno 
ustrezno manjše število točk, in sicer glede 
na procentualno vrednost odstopanja ponu-
jene cene od cene najugodnejšega prijavite-
lja. Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.

Za izvajanje programov po predmetnem 
javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo po 
merilu cena dosegla največje število točk.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijavi-
teljev po merilu cena doseglo enako število 
točk oziroma bodo te vloge pri ocenjevanju 
po merilu cena enako najugodnejše, bo iz-
bran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih petih 
letih v več državah po vsaj eno referenco 
s področja izvajanja tovrstnih projektov ozi-
roma prostovoljnega vračanja in reintegra-
cijskih programov, in sicer se upoštevajo 
naslednje države: Makedonija, Srbija, Črna 
Gora, Turčija, Gruzija, Moldavija, Ukraji-
na, Kitajska, Indija, Pakistan, Afganistan 
in Palestina. Naročnik bo navedeno ugo-
tavljal oziroma ocenjeval iz izpolnjenega 
obrazca “Reference prijavitelja” – Priloga 
št. IV/10 iz razpisne dokumentacije ter iz 
dokazil, predloženih v vlogi, pri čemer se 
šteje število navedenih držav, v katerih ima 
prijavitelj po vsaj eno referenco.

7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadalj-

njega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pri-

stojnem sodišču ali drugem organu za de-
javnost, ki je predmet razpisa, za katerega 
daje vlogo;

– kolikor je zoper prijavitelja uveden ozi-
roma je prijavitelj v postopku prisilne po-
ravnave, stečajnem postopku ali postopku 
prisilnega prenehanja;

– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh 
davkov, prispevkov in drugih dajatev, dolo-
čenih z zakonom;

– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zako-
niti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-
janj, ki so opredeljena v Kazenskem zako-
niku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 
91/11): hudodelsko združevanje, sprejema-
nje podkupnine pri volitvah (za fizične ose-
be), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovo-
ljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za 
fizične osebe), dajanje podkupnine, spreje-
manje daril za nezakonito posredovanje in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje, 
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če 
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zo-
per finančne interese Evropskih skupnosti 
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti;

– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja 
programa, za katerega se prijavlja, že prejel 
pomoč kateregakoli drugega organa oziro-
ma institucije Republike Slovenije oziroma 
Evropske unije ter pri izvedbi programa pri-
haja do dvojnega financiranja;

– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi pro-
grama prihaja do pridobitne dejavnosti;

– kolikor se ugotovi, da so interesi prija-
vitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;

– kolikor se ugotovi, da programi nimajo 
realnih in jasno postavljenih ciljev, da ti cilji 
niso v skladu s predmetom razpisa in ne 
izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika;

– kolikor je prijavitelj interesno povezan 
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 22 / 23. 3. 2012 / Stran 547 

ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, 
št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki 
je pri njem zaposlena interesno povezana 
s predsednikom ali članom izbirne komisije 
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne po-
vezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni 
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega 
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do všte-
tega drugega kolena, četudi je zakonska 
zveza že prenehala, ali izvenzakonski sku-
pnosti;

– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlo-
gi navedel napačne ali zavajajoče podatke;

– kolikor se ugotovi, da vsebina progra-
ma ni skladna s predmetom javnega raz-
pisa;

– kolikor se programi ne izvajajo v Repu-
bliki Sloveniji in niso nacionalnega pomena;

– kolikor se ugotovi, da prijavitelj ni takoj 
oziroma najkasneje v 8 dneh obvestil naroč-
nika o statusnih spremembah glede zave-
zanosti za DDV v času izvajanja programa.

Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se 
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po 
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je iz-
dan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi 
pogodbe.

V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali 
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa 
o izbiri, se sklep razveljavi.

V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali 
več izključitvenih razlogov po sklenitvi po-
godbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Vloga bo v postopku analize izločena 
tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala 
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

8. Način financiranja
a) Prijavitelji programov lahko s strani 

naročnika prejmejo sredstva v višini 100 % 
vseh predvidenih upravičenih odhodkov pro-
grama. Program se financira 75 % iz sred-
stev Evropskega sklada za vračanje (letni 
program 2011) in 25 % iz sredstev Ministr-
stva za notranje zadeve.

b) Osnovna načela upravičenosti stro-
škov:

Naročnik bo označil kot upravičene ter 
plačal le tiste stroške, ki:

– bodo nujno potrebni za izvajanje ak-
tivnosti, zajetih v programu, ki je del letnih 
programov, kot jih odobri Evropska komi-
sija;

– bodo razumni in v skladu z načeli do-
brega finančnega poslovodenja, zlasti go-
spodarnosti in stroškovne učinkovitosti;

– bodo nastali pri izvedbi aktivnosti iz-
vajalcu v RS, razen v primeru mednarodnih 
organizacij javnega sektorja, ki si prizadeva-
jo doseči iste cilje iz temeljnega akta o usta-
novitvi sklada;

– bodo povezani s ciljnimi skupinami, ka-
kor so navedene v temeljnem aktu o ustano-
vitvi Evropskega sklada za vračanje;

– bodo nastali v skladu z določbami po-
godbe, ki jo bo naročnik sklenil s prijavite-
ljem-izvajalcem.

c) Financirani bodo le stroški, ki so iz-
ključno vezani na izvajanje programa in 
bodo navedeni v posamezni kategoriji na-
črtovanega proračuna programa (Priloga 
IV/8a in IV/8b):

Neposredni upravičeni stroški so sesta-
vljeni iz naslednjih kategorij:

– stroški osebja (A),
– potni stroški in dnevnice (B),
– oprema (C),
– nepremičnine (D),
– potrošni material, zaloge in splošne 

storitve (E),

– stroški povezani s sofinanciranjem EU 
(F),

– stroški za strokovnjake (G),
– drugi neposredni stroški (H).
Posredni upravičeni stroški (I) ne smejo 

presegati 7 % skupne vrednosti neposredno 
upravičenih stroškov opredeljenih v načrto-
vanem proračunu programa.

Podrobnejši opis upravičenih stroškov je 
podan v razpisni dokumentaciji.

d) Podizvajanje:
Izvajalec mora biti sposoben sam izvajati 

aktivnosti, povezane s programom. Podi-
zvajanje je omejeno in ne sme presega-
ti 40 % neposrednih upravičenih stroškov 
programa.

Izdatki, povezani z naslednjimi podizva-
jalskimi pogodbami, niso upravičeni (naroč-
nik jih ne bo povrnil):

– oddajanje v podizvajanje nalog, pove-
zanih s splošnim upravljanjem programa;

– oddajanje del podizvajalcem, ki pove-
čuje stroške programa, ne da bi se povečala 
njegova sorazmerna vrednost;

– podizvajalske pogodbe, sklenjene 
s posredniki ali svetovalci, v katerih je plači-
lo določeno kot odstotek skupnega stroška 
programa, razen če tako plačilo utemelji iz-
vajalec s sklicevanjem na dejansko vrednost 
opravljenega dela ali storitev.

Izvajalec je odgovoren za izvedbo in 
kakovost del in storitev, ki jih izvedejo po-
dizvajalci ter mora hraniti vso dokumenta-
cijo v zvezi z izvajanjem aktivnosti s strani 
podizvajalca, in sicer v celotnem obdobju, 
ki ga določa pogodba kot obdobje, v ka-
terem je treba hraniti vso dokumentacijo, 
ki se nanaša na izvajanje programa, ter jo 
mora predložiti na zahtevo naročnika.

e) Dovoljene spremembe dogovorjenega 
načrtovanega proračuna brez sklenitve ane-
ksa med izvajanjem programa:

Izvajalec lahko izvede spremembe dogo-
vorjenega načrtovanega proračuna progra-
ma, ki ima za posledico prerazporeditev na-
črtovanih sredstev med dvema kategorijama 
upravičenih neposrednih stroškov iz Priloge 
IV/8b, pri čemer se ena ali obe kategoriji 
povečata oziroma zmanjšata za manj kot 
10 % veljavnega načrtovanega proračuna 
programa, pri tem pa se skupni neposredni 
stroški ne smejo povečati.

Izvajalec med izvajanjem programa lah-
ko izvede spremembe dogovorjenega načr-
tovanega proračuna (Priloga IV/8b), ki ima 
za posledico povečanje oziroma zmanjšanje 
posamezne enote načrtovanja v dogovor-
jenem načrtovanem proračunu programa 
(vrstice proračuna programa) znotraj posa-
mezne kategorije upravičenih neposrednih 
stroškov v višini manj kot 1.000,00 EUR ter 
do 20 % njene vrednosti v načrtovanem pro-
računu programa. Ne glede na te spremem-
be mora vrednost skupnih neposrednih stro-
škov ostati nespremenjena ali se sme zniža-
ti glede na dogovorjeni načrtovani proračun.

Odstopanja pri fiksnem odstotku posre-
dnih (upravičenih) stroškov niso dopustna.

f) Bistvene spremembe programa:
Izvajalec ne sme brez veljavnega ane-

ksa izvajati programa v bistveno drugačnem 
finančnem, tehničnem in administrativnem 
smislu od dogovorjenega.

Za bistvene spremembe, ki zahtevajo 
sklenitev aneksa k osnovni pogodbi, štejejo 
na primer:

– sprememba trajanja programa in/ali 
pogodbe;

– sprememba skrbnika pogodbe;

– sprememba aktivnosti programa;
– v primeru povečanja % podizvajanja in 

spremembe opredelitve nalog danih v po-
dizvajanje;

– sprememba dogovorjenega načrtova-
nega proračuna programa, ki ima za posle-
dico prerazporeditev načrtovanih sredstev 
med dvema kategorijama upravičenih nepo-
srednih stroškov iz Priloge IV/8b, pri čemer 
se ena ali obe kategoriji povečata oziroma 
zmanjšata za več kot 10 %;

– sprememba dogovorjenega načrtova-
nega proračuna programa, ki ima za posle-
dico povečanje oziroma zmanjšanje posa-
mezne enote načrtovanja (vrstice dogovor-
jenega načrtovanega proračuna programa 
iz Priloge IV/8a) znotraj posamezne katego-
rije upravičenih neposrednih stroškov v viši-
ni več kot 20 % njene vrednosti, vendar ne 
več kot 1.000,00 EUR na vrstico iz dogovor-
jenega načrtovanega proračuna programa;

– sprememba bančnega računa izvajal-
ca, na katerega bo naročnik poravnal po-
godbene obveznosti;

– sprememba imena in/ali pravne oblike 
izvajalca programa.

Izvajalec mora v zvezi z vsemi spre-
membami, ki zahtevajo sklenitev aneksa, 
v primernem roku pisno obvestiti naročnika. 
Predlog sprememb mora vsebovati obra-
zložitev razlogov za spremembe ter vpliv 
teh sprememb na splošne in konkretne 
operativne cilje programa ter dogovorjeni 
načrtovani proračun programa (iz Prilog 
IV/8b). K predlogu mora izvajalec priložiti 
nov predlog načrtovanega proračuna in nov 
logični okvir, ki odražata predlagane spre-
membe, kolikor je to potrebno.

g) Neupravičeni stroški:
Stroški, ki se štejejo za neupravičene so:
– DDV, razen če izvajalec ni zavezanec 

za DDV (oziroma je fizična oseba), kar mora 
dokazati z verodostojnimi listinami. Kadar 
DDV ni upravičen strošek programa, se 
mora pri zahtevanju/določanju višine dejan-
skih stroškov v zvezi s programom upošte-
vati cena storitve ali blaga brez DDV;

– donos kapitala, dolgovi in stroški dol-
žniške obveznosti, negativne obresti, devi-
zne provizije in izgube, rezervacije za izgu-
be ali morebitne bodoče obveznosti, plačilo 
dolgovanih obresti, dvomljivi dolgovi, globe, 
denarne kazni, stroški sodnih postopkov;

– prekomerni ali nebistveni/nepotrebni 
izdatki (Primernost izdatkov se dokazuje 
z ustreznimi dokazili, iz katerih je razvidno 
primerno razmerje med ceno in kakovostjo 
oziroma ustrezna tržna vrednost izdatkov. 
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo 
izdatka je tisto, ki je edino upravičeno za 
izvajanje programa. Ustrezna dokazila za 
primernost izdatkov so npr. pridobljene tr-
žne ponudbe pred nastankom izdatka (kjer 
je to opredeljeno v okviru posameznih čle-
nov za upravičenost izdatkov te pogodbe); 
dokazila iz katerih je razvidno, da je dejan-
sko nastali strošek dela v skladu s standar-
di v določenem poklicu, itd.. Kolikor nastali 
izdatki presegajo tržne cene oziroma ne 
dosegajo najugodnejšega razmerja med 
ceno in kakovostjo, jih naročnik označi kot 
prekomerne in so kot taki neupravičeni, 
zato je koristno, da izvajalec že pred sa-
mim nastankom posameznega izdatka iz-
vede ustrezne postopke in tako zagotovi 
primernost izdatkov. Bistvenost/potrebnost 
izdatkov se ocenjuje tako, da se presoja 
nujnost določenega izdatka za uspešno iz-
vedbo programa oziroma vpliv na možnosti 
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za dokončanje programa, če določenega 
izdatka ne bi bilo. Ta presoja se mora izva-
jati pred nastankom, med nastankom in po 
nastanku izdatka, tako na strani izvajalca 
kot naročnika. Kolikor naročnik ugotovi, da 
izostanek nastanka določenega izdatka ni 
ovira za dokončanje programa, se tovrstni 
izdatek označi kot nebistven/nepotreben in 
je kot tak neupravičen, zato je koristno, da 
izvajalec že pred samim nastankom posa-
meznega izdatka izvede to presojo.)

– stroški za reprezentanco izključno za 
programsko osebje;

– stroški, ki jih je prijavil izvajalec in so 
bili kriti v okviru drugega projekta ali delov-
nega programa, ki se financira iz sredstev 
EU;

– nakup zemljišča ter nakup, gradnja in 
prenova nepremičnine;

– prispevki v naravi.
h) Hranjenje dokumentacije:
Izbrani prijavitelj mora finančno-računo-

vodsko dokumentacijo in ostale dokumente, 
s katerimi izkazuje stroške programa (preje-
te račune, potrdila, druga dokazila o plačilu 
ali računovodske listine z enakovredno do-
kazno vrednostjo), hraniti še 8 let in 8 me-
secev od letnice letnega programa 2011, tj. 
do 31. 8. 2019.

i) Finančna konstrukcija:
Prijavitelj mora v vlogi opredeliti vse stro-

ške, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo 
programa.

Za projekta:
– 1. »Informiranje tujcev o možnosti pro-

stovoljne vrnitve« in
– 3. »Izobraževanje in usposabljanje«
bodo financirani le tisti stroški izvajanja 

programa, ki bodo navedeni v finančni kon-
strukciji izvajanja programa, in sicer v Načr-
tovanem proračunu projekta – po vrsticah 
projekta – Priloga IV/8a (do višine, skladno 
z okvirno kalkulacijo stroškov za konkretni 
projekt, potrjeno s strani naročnika).

Za projekt:
– 2. »Organizacija vrnitve (prostovoljne 

odstranitve) tujcev in izvajanje reintegracij-
skih programov po vrnitvi«

prijavitelj v finančni konstrukciji progra-
ma navede stroške osebja, s katerimi bo 
program dejansko izvajal (stroški osebja 
bodo financirani, kot so navedeni v finanč-
ni konstrukciji izvajanja programa, in sicer 
v Načrtovanem proračunu projekta – po 
vrsticah projekta – Priloga IV/8a, ter skla-
dno z okvirno kalkulacijo stroškov za kon-
kretni projekt, potrjeno s strani naročnika), 
za ostale neposredne upravičene stroške 
in posredne upravičene stroške, katere 
v času priprave ponudbe še ni možno dolo-
čiti, pa prijavitelj v vlogi navede predvidene 
okvirne stroške izvajanja programa skladno 
z razpisno dokumentacijo, ki pa bodo iz-
vajalcu v času izvajanja programa plačani 
po dejanskih stroških, skladno z vsakokra-
tnim programom izvedbe projekta in okvir-
no kalkulacijo stroškov, potrjeno s strani 
naročnika.

j) Obdobje upravičenosti in evidence:
Stroški, nastali pred podpisom pogodbe 

in po zaključku veljavnosti pogodbe, niso 
upravičeni za financiranje po pogodbi.

Plačila stroškov v zvezi s programom 
mora izvajalec izvršiti preden zahteva od na-
ročnika povrnitev posameznega stroška/iz-
datka (razen za amortizacijo). Plačila morajo 
imeti obliko finančnih transakcij.

Stroški se praviloma dokazujejo z uradni-
mi računi. Kadar to ni mogoče, se izdatki iz-

kažejo z računovodskimi listinami ali dokazili 
enakovredne dokazne vrednosti.

Stroški morajo biti prepoznavni in prever-
ljivi. Zlasti morajo biti:

– zabeleženi v računovodskih evidencah 
izvajalca (obvezno ločeno glede na stro-
škovni nosilec programa, ki je predmet te 
pogodbe);

– določeni v skladu z veljavnimi raču-
novodskimi standardi države, v kateri ima 
izvajalec sedež, ter v skladu z običajnimi 
praksami stroškovnega računovodstva iz-
vajalca;

– prijavljeni v skladu z zahtevami veljav-
ne davčne in delovno-pravne zakonodaje.

Izvajanje po sklenjeni pogodbi se mora 
zaključiti najkasneje do 30. 6. 2013. Preje-
ta sredstva morajo biti porabljena v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz 
Evropskega sklada za vračanje.

Pogodba se z izbranim prijaviteljem skle-
ne za obdobje od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.

k) Obseg izvedbe programa:
V primeru, da izvajalec program izvede 

v zmanjšanem obsegu oziroma ne doseže 
ciljev in rezultatov programa, ki so oprede-
ljeni v Načrtovanem logičnem okvirju pro-
grama (Prilogi IV/7), naročnik delež finan-
ciranja zniža glede na dejansko izvedene 
aktivnosti oziroma dejansko dosežene ope-
rativne cilje.

l) Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na 

transakcijski račun v skladu z veljavnim Za-
konom o izvrševanju proračuna RS oziroma 
30. dan od datuma uradnega prejema zah-
tevka za izplačilo, za potrjen nesporni del. 
Povračilo stroškov, ki bodo izvajalcu nastali 
pri izvedbi programa, bo naročnik nakazal 
izvajalcu po izvedeni vsebinski in finančni 
kontroli prejetega zahtevka za izplačilo z ob-
veznimi prilogami.

Zahtevek za izplačilo se pošlje tako v pi-
sni kot v elektronski obliki. Naročnik posre-
duje izvajalcu datoteke s predlogami obraz-
cev za zahtevek za izplačilo ter vsebinsko in 
finančno poročilo. Izvajalec programa vnese 
v posredovane obrazce ustrezne podatke 
ter natisne zahtevek za izplačilo s priloga-
mi, ki ga podpiše odgovorna oseba. Izva-
jalec pošlje naročniku zahtevek za izplači-
lo z ustreznimi prilogami v pisni obliki ter 
v obliki datotek, ki vsebujejo identične infor-
macije, prek elektronske pošte (na elektron-
ski naslov skrbnika pogodbe in tehničnega 
skrbnika pogodbe).

V primeru, da je izvajalec oseba zaseb-
nega ali javnega prava in je ustanovljena in 
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod 
ali ustanova, ter je v svoji vlogi označil, da 
želi prejeti predplačilo, je pod pogoji iz pred-
metne razpisne dokumentacije upravičen 
do predplačila 20 % odobrenih sredstev 
s pogodbo. Izvajalec posreduje naročniku 
pisni zahtevek za avans.

Pri obdobnem poročanju se prejeti avans 
poračuna glede na vrednost potrjenega za-
devnega zahtevka za izplačilo.

V primeru, da je vrednost izvedenih ak-
tivnosti manjša od vrednosti izplačanih pred-
plačil, mora izvajalec naročniku po zaključ-
ku pogodbe o izvajanju programa, skladno 
z veljavnim zakonom, ki ureja področje izvr-
ševanja proračuna, razliko prejetih sredstev 
vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki 
pričnejo teči s potekom 15-dnevnega roka 
po prejemu naročnikovega pisnega zahtev-
ka za vračilo.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku 
skladno z veljavnim zakonom, ki ureja po-
dročje izvrševanja proračuna prejeta sred-
stva vrnil, če se naknadno ugotovi, da je bilo 
izplačilo iz proračuna neupravičeno izvrše-
no. Izvajalec se zavezuje vračilo sredstev iz-
vršiti v roku petnajst dni po prejemu pisnega 
poziva naročnika, v nasprotnem primeru iz-
vajalec dolguje zakonske zamudne obresti, 
ki pričnejo teči šestnajsti dan po prejemu 
pisnega poziva naročnika.

Izplačilo sredstev predplačila bo naroč-
nik izvršil v 15 dneh od prejema zahtevka 
za avans.

Zahteve naročnika ter medsebojni odno-
si med prijaviteljem – izvajalcem in naročni-
kom so opredeljeni v vzorcu pogodbe, v V. 
delu razpisne dokumentacije.

9. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna 
višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 100.000,00 EUR za izvajanje v obdo-
bju od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 (Evropski 
sklad za vračanje – letni program 2011). 
Sredstva za izvajanje predmetnega javnega 
razpisa so zagotovljena s strani Evropske-
ga sklada za vračanje v višini 75 % (v višini 
75.000,00 EUR) in sredstev Ministrstva za 
notranje zadeve v višini 25 %.

10. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo na-

ročnik prejme do dne 23. 4. 2012, najkasne-
je do 15. ure.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno po-
šiljko po pošti ali osebno na naslov naročni-
ka: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 
1501 Ljub ljana.

Vse nepravočasno prejete vloge bo ko-
misija izločila iz postopka odpiranja vlog in 
jih neodprte vrnila prijaviteljem.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji pro-
jekta obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru oziroma izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni 
od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi 
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma 
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.

Naročnik bo izdal sklepe o izboru progra-
mov in višini financiranja programov.

Podatki o imenu izvajalca, nazivu pro-
grama ter višini odobrenih javnih sredstev in 
sredstev EU bodo javno objavljeni.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na 

internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, 
levi meni »Javna naročila«.

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo 
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vlo-
ge. Naročnik bo odgovore objavil na in-
ternetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, 
levi meni »Javna naročila«, in sicer najka-
sneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo 
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel 
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do 
dne 11. 4. 2012.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebi-
tna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vlo-
ge, spremembe ali dopolnitve razpisne do-
kumentacije) bo objavljena na internetnem 
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, 
zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Jav-
na naročila«.

Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po 
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si 
ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pri-
pisom: »Dodatne informacije – Javni razpis 
za izvajanje programov prostovoljnega vra-
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čanja tujcev iz Republike Slovenije in rein-
tegracijskih programov, št. 430-252/2012«.

Na zahteve za dodatna pojasnila, kate-
rih naročnik ne bo prejel do zgoraj navede-
nega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. 
V primeru, da zahteva za dodatna pojasni-
la ne bo posredovana na zgoraj navede-
ni način, naročnik ne jamči za pravočasni 
odgovor.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 29/2012 Ob-2000/12
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regi-
onalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Ured-
be (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210 z dne 
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, 
v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), 
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 5. juli-
ja 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 nadaljevanju: 
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12. 
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v na-
daljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – 
ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, 
št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 
3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega stra-
teškega referenčnega okvira 2007–2013, 
št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 
2007, Operativnega programa razvoja člo-
veških virov za obdobje 2007–2013, št. 
CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 
2007, Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 118/06 – ZUOPP-A, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr. in 20/11), Zakona 
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 86/04), Zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 79/06), Poslovnega načrta Javnega skla-
da Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije za leto 2011, Odločbe št. OP 
RČV 3/2/02-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za 
program Sofinanciranje spodbud delodajal-
cem za izvajanje praktičnega usposablja-
nja z delom po izobraževalnih programih 
za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 
2012 in 2013, z dne 9. 9. 2010, in na pod-
lagi Odločbe o spremembi odločbe št. OP 
RČV 3/2/02-1-MŠŠ, z dne 21. 12. 2010, ter 
na podlagi Odločbe o spremembi odločbe 
št. OP RČV 3/2/02-2-MŠŠ z dne 2. 3. 2011 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem 
za izvajanje praktičnega usposabljanja 

z delom po izobraževalnih programih za 
pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma 

študijskem letu 2011/2012
1. Ime oziroma sedež posredniškega te-

lesa oziroma naročnika in izvajalca javnega 
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za 
dodelitev sredstev

Naročnik: Javni sklad Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije, Du-
najska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
sklad).

2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti 
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna 
usmeritev)

Javni razpis za sofinanciranje spodbud 
delodajalcem za izvajanje praktičnega uspo-
sabljanja z delom po izobraževalnih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe v šolskem 
oziroma študijskem letu 2011/2012 (v nada-
ljevanju: javni razpis) delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013, 3. razvojne priorite-
te: Razvoj človeških virov in vseživljenjske-
ga učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izbolj-
šanje usposobljenosti posameznika za delo 
in življenje v družbi, temelječi na znanju.

Namen javnega razpisa je spodbuja-
nje vključevanja delodajalcev v izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom po iz-
obraževalnih programih za pridobitev izo-
brazbe v šolskem oziroma študijskem letu 
2011/2012.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje 
izvedbe praktičnega usposabljanja z de-
lom na ustrezno opremljenih učnih mestih 
za dijake, ki imajo sklenjene individualne 
ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem 
usposabljanju z delom ter študente višjih 
strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogod-
be o praktičnem izobraževanju. Za dosego 
tega cilja je potrebno aktivno vključevanje 
poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev iz-
obraževanja in organizatorjev praktičnega 
usposabljanja z delom.

Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje stroška plače mentorja in nagrade di-
jaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški 
nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti 
praktičnega usposabljanja z delom za dijake 
oziroma z izvajanjem praktičnega izobra-
ževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi 
programa se del spodbud nameni tudi šoli, 
v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni 
letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, 
obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter 
administrativno-tehnično podporo pri pri-
pravi dokumentacije za prijavo na ta javni 
razpis.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Šola in delodajalec, za katerega šola po-
šlje vlogo na javni razpis, nastopata kot so-
prijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola.

Pogoji, ki jih morata izpolnjevati šola in 
delodajalec:

– na dan prijave sta registrirana za opra-
vljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

– nista v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem po-
stopku oziroma nista v postopku prenehanja 
samostojne dejavnosti;

– na dan podpisa izjave imata poravnane 
vse davke, prispevke in druge dajatve, dolo-
čene z zakonom;

– šola oziroma delodajalec ali odgovorna 
oseba šole oziroma delodajalca nista bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije;

– sta finančno in poslovno sposobna iz-
vesti razpisane vsebine;

– strinjata se z uporabo osebnih podat-
kov mentorjev, dijakov in študentov za na-
mene dokazovanja upravičenih stroškov, za 
kar sta si dolžna pridobiti ustrezno soglasje 
teh oseb;

– nista prejela, niti nista v postopku za 
pridobitev drugih javnih sredstev financira-
nja, vključno s sredstvi Evropske unije, za 
stroške, ki so predmet tega javnega razpi-
sa, s katerimi bi skupaj s spodbudo presegli 
skupne stroške praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja 
za posamezno prijavljeno osebo (prepoved 
dvojnega financiranja);

– delodajalec, pri katerem se dijak ali 
študent praktično usposablja z delom ozi-
roma praktično izobražuje, in šola, kjer je 
isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, 
sta dva različna poslovna sub jekta, razen 
v primeru kmetijskih šol, ki za svoje dijake 
in študente izvajajo praktično usposabljanje 
z delom oziroma praktično izobraževanje na 
svojih šolskih posestvih;

– dijaki in študenti, za katere deloda-
jalec izvaja oziroma je izvajal praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje, morajo biti v šolskem ozi-
roma študijskem letu 2011/2012 vpisani 
v zaključni letnik programa, v okviru ka-
terega so opravili ali opravljajo praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje.

Kot dokazilo o izpolnjevanju zadnjega 
pogoja se k vlogi predloži fotokopijo skle-
njene učne pogodbe za dijake oziroma po-
godbe o praktičnem izobraževanju za višje-
šolske študente. Če je sklenjen aneks k učni 
pogodbi, se priloži tudi fotokopijo le-tega.

Posebni pogoj, ki ga mora izpolnjevati 
šola, ki kandidira na javnem razpisu je, da 
je registrirana za opravljanje izobraževalne 
dejavnosti in izvaja poklicno in srednje ozi-
roma višje strokovno izobraževanje.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
delodajalec:

– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in 
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktič-
nega usposabljanja z delom oziroma prak-
tičnega izobraževanja;

– prijavljeni osebi dodeli mentorja;
– pred izstavitvijo zahtevka za sofinanci-

ranje izvrši plačilo prijavljeni osebi v skladu 
s predpisi (plačilo nagrade dijakom oziroma 
študentom na osnovi individualne ali kolek-
tivne učne pogodbe za dijake oziroma po-
godbe o praktičnem izobraževanju za štu-
dente).

Delodajalec, ki praktično izobražuje iz-
rednega študenta, lahko kandidira na tem 
javnem razpisu, če z izrednim študentom 
v času opravljanja praktičnega izobraževa-
nja nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in 
če šola študentu ni skrajšala s študijskim 
programom določenega obsega praktičnega 
izobraževanja.

Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj na-
vedenih pogojev bosta šola in delodajalec 
potrdila z izjavama, ki sta del razpisne do-
kumentacije.

Poleg navedenih pogojev morajo biti iz-
polnjeni tudi naslednji pogoji, ki se nanašajo 
na izobraževalni program prijavljene osebe:
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1. Za srednje poklicno izobraževanje 
(3-letni program):

– Izobraževalni program v vseh letih iz-
obraževanja predpisuje najmanj 912 ur ozi-
roma 24 tednov praktičnega usposabljanja 
z delom.

– Delodajalec izvede (je izvedel) najmanj 
3 tedne praktičnega usposabljanja z delom 
po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 
2008/2009 do 2011/2012.

V primeru, da dijak opravi praktično 
usposabljanje z delom pri več različnih de-
lodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli 
glede na izvedeno število tednov po učni 
pogodbi.

Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak 
ponavljal, vendar le do vključno šolskega 
leta 2008/2009.

2. Za srednje strokovno izobraževanje 
(4-letni program), ki po programu predpisuje 
skupno dolžino praktičnega usposabljanja 
z delom 8 tednov:

– Izobraževalni program v vseh letih 
izobraževanja predpisuje najmanj 304 ure 
oziroma najmanj 8 tednov praktičnega uspo-
sabljanja z delom.

– Delodajalec izvede (je izvedel) najmanj 
152 ur oziroma najmanj 4 tedne praktične-
ga usposabljanja z delom po učni pogodbi 
za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do 
2011/2012.

V primeru, da dijak opravi praktično 
usposabljanje z delom pri več različnih de-
lodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli 
glede na izvedeno število tednov po učni 
pogodbi.

Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak 
ponavljal, vendar le do vključno šolskega 
leta 2008/2009.

3. Za srednje strokovno izobraževanje 
(4-letni program), ki po programu predpisuje 
skupno dolžino praktičnega usposabljanja 
z delom 4 tedne:

– Izobraževalni program v vseh letih iz-
obraževanja predpisuje najmanj 152 ur ozi-
roma najmanj 4 tedne praktičnega usposa-
bljanja z delom.

– Delodajalec izvede (je izvedel) najmanj 
76 ur oziroma najmanj 2 tedna praktične-
ga usposabljanja z delom po učni pogodbi 
za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do 
2011/2012.

V primeru, da dijak opravi praktično 
usposabljanje z delom pri več različnih de-
lodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli 
glede na izvedeno število tednov po učni 
pogodbi.

Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak 
ponavljal, vendar le do vključno šolskega 
leta 2008/2009.

4. Za višješolsko izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih iz-

obraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 
tednov praktičnega izobraževanja.

– Delodajalec izvede (je izvedel) najmanj 
320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktične-
ga izobraževanja po učni pogodbi za štu-
denta v študijskih letih od 2008/2009 do 
2011/2012.

V primeru, da študent opravi praktično 
izobraževanje pri več različnih delodajalcih, 
se spodbuda sorazmerno razdeli glede na 
izvedeno število tednov.

Smiselno se upošteva letnike, ko je štu-
dent ponavljal, vendar le do vključno študij-
skega leta 2008/2009.

Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpol-
njevale razpisne pogoje in bodo oddane 
skladno z javnim razpisom in razpisno do-
kumentacijo.

4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpo-
lago za javni razpis

Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za ta javni razpis, znaša skupaj 
3.860.222,53 EUR.

5. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva, ter roki, če 
je predvideno zaporedno dodeljevanje sred-
stev

Skupna vrednost sredstev za javni razpis 
znaša 3.860.222,53 EUR, od tega:

– 3.281.189,15 EUR s P.P. 6894 – Uspo-
sabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju – EU udeležba 
(85,00 %) in

– 579.033,38 EUR s P.P. 6947 – Uspo-
sabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju – slovenska 
udeležba (15,00 %).

Okvirna sredstva tega javnega razpisa 
bodo predvidoma porabljena v proračunskih 
letih 2012 in 2013.

6. Razmerje med sredstvi na postavkah 
namenskih sredstev EU za kohezijsko poli-
tiko in na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sred-
stev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske ude-
ležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 
15,00 %.

7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih 
upravičenih javnih izdatkih

Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
8. Upravičeni stroški, specifikacija do-

kazil za izkazovanje stroškov in metoda za 
njihov izračun

Povrnitev dela stroškov delodajalcem za 
izvajanje praktičnega usposabljanja z de-
lom oziroma praktičnega izobraževanja se 
kot spodbuda dodeli z namenom, da de-
lodajalci sklepajo individualne ali kolektiv-
ne učne pogodbe v poklicnem, srednjem 
strokovnem in višjem strokovnem izobraže-
vanju ter da zagotavljajo učna oziroma štu-
dijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport 
je dne 5. 8. 2010 sprejelo Metodologijo za 
določitev višine zneska spodbud delodajal-
cem za izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom št. 54450-15/2010/3 ter dne 10. 2. 
2011 dopolnitev in spremembo Metodolo-
gije št. 54450-15/2010/16. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 
dne 28. 2. 2012 sprejelo dopolnitev in spre-
membo Metodologije št. 54450-15/2010/51. 
V metodologiji so opredeljeni minimalni stro-
ški plače mentorja in nagrade dijaka oziro-
ma študenta, ki jih ima delodajalec z izvaja-
njem praktičnega usposabljanja z delom in 
praktičnega izobraževanja.

Skladno z navedeno metodologijo 
je predvidena višina spodbude:

– med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na 
dijaka v triletnem srednjem poklicnem izo-
braževanju oziroma v sorazmernem deležu 
glede na število tednov po programu, če je 
posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne 
praktičnega usposabljanja z delom po učni 
pogodbi;

– med 380,00 EUR in 700,00 EUR na 
dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem 
izobraževanju, ki ima določeno praktično 
usposabljanje z delom v višini najmanj osem 
tednov, oziroma v sorazmernem deležu gle-
de na število tednov po programu, če je po-
samezni delodajalec izvedel vsaj štiri tedne 
praktičnega usposabljanja z delom po učni 
pogodbi;

– med 190,00 EUR in 350,00 EUR na 
dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem 
izobraževanju, ki ima določeno praktično 
usposabljanje z delom v višini najmanj šti-
ri tedne, oziroma v sorazmernem deležu 
glede na število tednov po programu, če 
je posamezni delodajalec izvedel vsaj dva 
tedna praktičnega usposabljanja z delom 
po učni pogodbi;

– in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR 
na študenta v višjem strokovnem izobraže-
vanju oziroma v sorazmernem deležu glede 
na število tednov po programu, če je posa-
mezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov 
praktičnega izobraževanja po učni pogodbi.

Vsaka dodeljena spodbuda se izpla-
ča delodajalcu, in sicer zmanjšana za 
50,00 EUR, ki se nakažejo šoli, v kateri je 
dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za 
praktično usposabljanje z delom oziroma 
praktično izobraževanje se lahko spodbuda 
za prijavljeno osebo dodeli več delodajal-
cem v sorazmernih deležih, pri čemer spod-
buda za šolo ne more presegati 50,00 EUR.

Dokončna višina spodbude za posame-
zno šolsko oziroma študijsko leto je odvisna 
od števila prijav na javni razpis in jo s po-
sebnim sklepom določi minister, pristojen 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot iz-
vajalec (delodajalec) in vlagatelj, niso upra-
vičene do dela spodbude, ki je po sprejeti 
metodologiji namenjena šoli za usmerjanje, 
obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter 
administrativno-tehnično podporo pri pripra-
vi dokumentacije za prijavo na javni razpis.

Spodbuda, katere višina je določena 
s sklepom ministra, pristojnega za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, je upravičen 
strošek operacije in se dokazuje z zahtev-
koma za sofinanciranje (zahtevek šole za 
sofinanciranje in zahtevek delodajalca za 
sofinanciranje) ter s potrdilom šole o opra-
vljenem praktičnem usposabljanju z delom 
oziroma praktičnem izobraževanju pri de-
lodajalcu.

Šole, s katerimi bo na podlagi tega jav-
nega razpisa sklenjena pogodba o sofinan-
ciranju, bodo poročale o izvedenih aktiv-
nostih s posredovano dokumentacijo naj-
kasneje do 20. 9. 2012. Za pošto, oddano 
kot navadno poštno pošiljko, se šteje, da je 
prispela pravočasno, če je prispela v vlož-
išče sklada najkasneje zadnji dan roka za 
oddajo. Priporočeno pošiljko se šteje za 
pravočasno, če je bila priporočeno oddana 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo. Za 
vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja 
šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v za-
ključni letnik, skladu predloži:

– zahtevek šole za sofinanciranje,
– zahtevek delodajalca za sofinancira-

nje,
– potrdilo šole, da je prijavljena oseba 

v celoti opravila praktično usposabljanje 
z delom oziroma praktično izobraževanje 
pri delodajalcu.

Šole za uveljavljanje spodbude za posa-
mezno prijavljeno osebo hkrati pošljejo vse 
zahtevane dokumente.

Šola in delodajalec pripravita dokazila 
v obliki, kot jih predpiše sklad.

Plačila se izvedejo na podlagi ustrezno 
izpolnjenega in potrjenega zahtevka za so-
financiranje ter potrdila šole o opravljenem 
praktičnem usposabljanju dijaka oziroma 
praktičnem izobraževanju študenta. V pri-
meru, da so dejanski stroški delodajalca 
manjši od dodeljenih sredstev, mora de-
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lodajalec svoj zahtevek za sofinanciranje 
ustrezno znižati.

V primeru, da potrdilo šole o uspešno 
zaključenem programu praktičnega usposa-
bljanja z delom oziroma praktičnem izobra-
ževanju ne bo priloženo, sklad izplačila ne 
bo izvršil. V primeru, da dijak oziroma štu-
dent programa praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja 
ne zaključi iz opravičljivih razlogov, izplačilo 
sredstev na podlagi pogodbe o sofinancira-
nju ne bo mogoče.

Sredstva bodo nakazana na TRR šole 
in delodajalcev v roku 120 dni od potrditve 
zahtevkov za sofinanciranje s strani odgo-
vorne osebe Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije in v skladu z veljavnim 
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, če 
bodo dokazila o nastalih upravičenih stro-
ških posredovana v predpisanih rokih in 
na predpisan način. Nakazila bodo izvrše-
na v več paketih, zadnji bo januarja 2013. 
Pri vključitvi nakazil v paket se bo upošte-
val vrstni red dospetja ustreznih zahtevkov 
za sofinanciranje in potrdil o opravljenem 
praktičnem usposabljanju z delom oziroma 
praktičnem izobraževanju.

9. Zahteve glede hranjenja dokumenta-
cije o programu: soprijavitelja (šola in delo-
dajalec) morata hraniti vso dokumentacijo 
o programu najmanj do 31. 12. 2020. Doku-
mentacija mora biti shranjena na način, da 
je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko 
sled.

10. Zahteve glede dostopnosti doku-
mentacije skladu, posredniškemu telesu, 
organu upravljanja, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu ter drugim nadzornim 
organom

Soprijavitelja (šola in delodajalec) bosta 
morala omogočiti tehnični, administrativni in 
finančni nadzor nad izvajanjem praktičnega 
usposabljanja z delom oziroma praktičnega 
izobraževanja, katerega sofinanciranje te-
melji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani 
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in šti-
pendije, Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, drugih pristojnih orga-
nov Republike Slovenije in s strani pristojnih 
organov Evropske skupnosti (v nadaljeva-
nju: nadzorni organi).

Soprijavitelja (šola in delodajalec) bosta 
morala nadzornim organom predložiti vse 
dokumente, ki izkazujejo resničnost, pra-
vilnost in skladnost upravičenih stroškov 
sofinanciranega praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja. 
V povezavi z omenjenim bosta soprijavitelja 
morala v primeru kontrole na kraju samem 
omogočiti vpogled v računalniške programe, 
listine in postopke.

11. Zagotavljanje enakih možnosti: v jav-
nem razpisu je zagotovljena enakost med 
spoloma in preprečena vsakršna diskrimi-
nacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva 
področje zagotavljanja enakih možnosti, 
in s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES ter 
6. členom Uredbe 1081/2006/ES. Deloda-
jalec mora pri izbiri dijaka ali študenta za 
izvajanje praktičnega usposabljanja z de-
lom oziroma praktičnega izobraževanja po 
izobraževalnih programih za pridobitev iz-
obrazbe upoštevati in zagotavljati enakost 
med spoloma.

12. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti: soprijavitelja (šola in delo-
dajalec) se zavezujeta k varovanju osebnih 
podatkov in poslovnih skrivnosti, pridoblje-

nih tekom izvajanja projekta, v skladu z Za-
konom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo), Zakonom o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 
in 100/11 – Skl. US) in 37. členom Uredbe 
1828/2006/ES.

13. Vložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog je 26. april 2012.
Vlogo na javni razpis pošlje šola na Javni 

sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub-
ljana.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, 
označeni s polnim nazivom in naslovom šole 
ter vidnimi oznakami »Ne odpiraj – Vloga – 
PUD 2011/2012«.

V primeru poziva na dopolnitev vloge 
morajo biti te označene s polnim nazivom in 
naslovom šole ter vidnimi oznakami »Ne od-
piraj – Dopolnitev vloge – PUD 2011/2012«.

Za pravilno opremo ovojnice se lahko 
uporabi tudi obrazec »oprema ovojnice«, ki 
je del razpisne dokumentacije.

Vlogo se lahko pošlje po pošti ali odda 
osebno v vložišču sklada v času uradnih 
ur, in sicer v ustrezno označeni in zaprti 
ovojnici.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad 
prejme, preden izteče rok za oddajo vloge. 
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se 
za dan, ko je sklad prejel vlogo, šteje dan 
oddaje na pošto.

Odpirale se bodo samo v roku dostavlje-
ne in pravilno označene ovojnice, ki vsebu-
jejo vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so 
bile predložene. Nepravilno označene ovoj-
nice, ki vsebujejo vloge, in vloge, prispele 
po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom 
zavržene.

14. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 7. 5. 2012, 

ob 10. uri, v prostorih sklada.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna 

komisija, imenovana s strani sklada. Komisi-
ja je najmanj tričlanska, sestavljajo jo pred-
sednik in najmanj dva člana. V primeru od-
sotnosti predsednika ga lahko nadomesti 
podpredsednik.

Odpiranje prejetih vlog bo predvidoma 
javno. Ne glede na to lahko strokovna ko-
misija odloči, da odpiranje ne bo javno, če 
bo število prejetih vlog veliko.

Na odpiranju vlog člani strokovne ko-
misije ugotavljajo popolnost vlog. Vlagate-
lja, katerega vloga je nepopolna, strokovna 
komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni 
od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj ne 
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev 
vloge, strokovna komisija s sklepom zavrže.

15. Obveščanje o izidu javnega razpisa
Šole bodo o izidu javnega razpisa obve-

ščene najkasneje v roku 60 dni po prejemu 
vseh popolnih vlog. Rezultati javnega razpi-
sa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh sklada, kjer 
bo istočasno objavljen tudi sklep Ministr-
stva za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport o končni višini spodbude delodajal-
cem za izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom za dijake in izvajanje praktičnega 
izobraževanja za študente. Izbranim šolam 
bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih 
pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. 
S prejetim sklepom šola seznani deloda-
jalca, ki ima prav tako kot šola možnost 
pritožbe. Pogodbe o sofinanciranju so tri-
partitne, sklenjene med skladom, šolo in 

delodajalcem kot izvajalcem praktičnega 
usposabljanja z delom oziroma praktičnega 
izobraževanja. Če sklad ne prejme podpi-
sane pogodbe o sofinanciranju v roku 8 de-
lovnih dni od prejema poziva, se šteje, da je 
vloga umaknjena. Vlagatelje popolnih vlog, 
ki ne ustrezajo pogojem za izbor, se v pred-
pisanem roku obvesti o odločitvi, da njihove 
vloge niso izbrane.

Zoper sklep o izbiri lahko soprijavitelj 
(šola ali delodajalec) poda pritožbo pri skla-
du, in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Pritožba mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper 
sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev 
odloča Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z iz-
branimi prijavitelji.

16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko 
zainteresirane osebe dvignejo razpisno do-
kumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko do pre-
teka roka za prijavo dobite v času uradnih 
ur v vložišču sklada in na spletnih straneh: 
http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so od 
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure ter ob 
sredah tudi od 14. do 16. ure.

Če želi vlagatelj dodatno pojasnilo v zve-
zi z razpisno dokumentacijo ali izpolnjeva-
njem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno 
oziroma najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za 
posredovanje dodatnih pojasnil je Ervin 
Kostelec, tel. 01/434-15-68. Vprašanja se 
lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: 
ervin.kostelec@sklad-kadri.si. Odgovori na 
pogosta vprašanja bodo objavljeni na sple-
tni strani sklada najkasneje v petih delovnih 
dneh od prejema vprašanja.

17. Posledice, če se ugotovi dvojno fi-
nanciranje posameznega projekta ali če vi-
šina sofinanciranja projekta preseže maksi-
malno dovoljeno stopnjo

Za stroške, ki so predmet sofinancira-
nja, soprijavitelja (šola in delodajalec) nista 
prejela oziroma ne bosta prejela sredstev iz 
drugih virov financiranja (prepoved dvojne-
ga financiranja). Če bo ugotovljeno, da je 
kateri izmed soprijaviteljev prejel sredstva 
za te stroške tudi iz drugih virov financiranja 
ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogod-
ba o sofinanciranju razdre. Soprijavitelj, ki 
je prejel sredstva za te stroške, bo dolžan 
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva 
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila 
do dneva vračila sredstev.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 330-3/2011-8 Ob-1909/12
Mestna občina Nova Gorica objavlja na 

podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 10/12) in na podlagi 7. člena Odloka o so-
financiranju programov društev s področja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 8/10 v nadaljeva-
nju: odlok)

javni razpis
za sofinanciranje programov društev 
s področja kmetijstva in podeželja v 

Mestni občini Nova Gorica za leto 2012
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova 

Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica.

II. Predmet javnega razpisa in upravičeni 
stroški
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Predmet sofinanciranja so naslednje 
vsebine programov, ki jih upravičenci izvaja-
jo na območju Mestne občine Nova Gorica:

1. izobraževanja,
2. promocija društev in območja delova-

nja društev,
3. priprava projektov s področja kmetij-

stva in podeželja za kandidiranje na javnih 
razpisih,

4. prireditve s področja kmetijstva in po-
deželja,

5. nakup strokovne literature, priprava 
in tiskanja zbornikov, strokovne literature in 
promocijskega materiala.

Predmet sofinanciranja so tudi materialni 
stroški, ki so vezani na izvedbo programa 
(stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemni-
ne, ipd.).

Predmet sofinanciranja na podlagi tega 
javnega razpisa niso:

1. programi, ki se ne izvajajo na območju 
Mestne občine Nova Gorica,

2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih 
občinskih ali drugih javnih virov,

3. profitni programi,
4. stroški dela oziroma stroški plač pri-

javiteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdr-

ževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima 
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.

Ne glede na druge določbe tega javnega 
razpisa se ne sofinancirajo tisti programi, 
katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev 
veljavnih predpisov o državnih pomočeh.

III. Namen javnega razpisa: namen jav-
nega razpisa je spodbujanje razvoja kmetij-
stva in podeželja na območju Mestne občine 
Nova Gorica.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvir-
na višina razpoložljivih proračunskih 
sredstev za izvedbo javnega razpisa je 
15.000,00 EUR in so zagotovljena na pro-
računski postavki 1102/9007 Sofinancira-
nje programov društev za razvoj podeže-
lja. Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij.

V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna, 

interesna ali stanovska ter druga društva 
oziroma zveze društev s področja kmetijstva 
in podeželja Mestne občine Nova Gorica, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi 

o društvih,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi 

urejeno vso potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, material-

ne, prostorske, kadrovske in organizacijske 
in druge pogoje za izvedbo programa,

5. opravljajo dejavnosti iz zadnjega od-
stavka prvega člena odloka, kar mora biti 
tudi razvidno iz njihovega naziva,

6. imajo sedež v Mestni občini Nova Go-
rica ali izvajajo programe na njenem ob-
močju,

7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
pogodbene obveznosti do Mestne občine 
Nova Gorica iz predhodnega javnega razpi-
sa, če so na njem sodelovala.

Za društva s področja kmetijstva in po-
deželja se štejejo društva, katerih glavni 
namen je:

– združevanje kmetijskih pridelovalcev in 
rejcev živali, podeželskih žensk in podežel-
ske mladine,

– informiranje, izobraževanje ali pomoč 
podeželskemu prebivalstvu,

– ohranjanje tradicionalnih kmečkih obi-
čajev,

– ohranjanje kulturne dediščine s podro-
čja kmetijstva in življenja na podeželju,

– ohranjanje obrti, ki so povezane s kme-
tijstvom.

VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev na podlagi tega javnega raz-

pisa niso upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stro-

ške že prejeli sredstva občinskih ali drugih 
javnih virov,

– prijavitelji, pri katerih se ugotovi, da so 
navajali neresnične podatke.

VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinan-

cirala naslednje upravičene stroške:
1. Za izobraževanje: stroški kotizacije in 

gradiv, stroški predavateljev, stroški naje-
ma prostora, potni stroški (stroški vozovnic, 
goriva);

2. Za promocijo društev in območja de-
lovanja društev: materialni stroški izvedbe 
promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema 
prostora in opreme, pogostitev, stroški kul-
turnih in etnoloških nastopov);

3. Za pripravo projektov s področja kme-
tijstva in podeželja za kandidiranje na jav-
nih razpisih: stroški priprave projektne do-
kumentacije (stroški zunanjega izvajalca, 
pridobivanje dokazil in drugih prilog);

4. Za prireditve s področja kmetijstva in 
podeželja: materialni stroški izvedbe priredi-
tev (npr.: stroški najema prostora in opreme, 
pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških na-
stopov);

5. Za nakup strokovne literature, pripra-
ve in tiskanja zbornikov, strokovne literature 
in promocijskega materiala: stroški naku-
pa strokovne literature, priprave in tiskanja 
zbornikov, strokovne literature in promocij-
skega materiala.

Za upravičene stroške se štejejo tudi 
materialni stroški, ki so vezani na izvedbo 
programa (stroški elektrike, vode, ogreva-
nja, najemnine,ipd.). Upravičeni stroški niso: 
stroški telefona in bančni stroški.

Vse upravičene stroške je potrebno izka-
zati, in sicer v vlogi na javni razpis s pogod-
bami, predračuni ali računi, izdanimi v ob-
dobju iz X. točke tega javnega razpisa. Za 
izplačilo odobrenih sredstev je potrebno 
upravičene stroške dokazati z dokazili o iz-
vedenih programih ter dokazili o namenski 
porabi sredstev.

VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na pri-

javljeno vrednost programa, kot najvišja 
vrednost programa posameznega društva 
upošteva vrednost 2.000 EUR brez vklju-
čenega DDV.

Višina sredstev, ki se odobri posame-
znemu upravičencu, se določi na podlagi 
določb odloka, tega javnega razpisa in raz-
pisne dokumentacije, na podlagi rezultatov 
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih 
sredstev s strani upravičenca ter višine raz-
položljivih sredstev.

Najvišji znesek sofinanciranja Mestne 
občine Nova Gorica za posameznega upra-
vičenca je največ 2000 EUR.

V primeru, da so izkazani upravičeni 
stroški ob realizaciji programa nižji od upra-
vičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravi-
čenca, se znesek sofinanciranja programa 
sorazmerno zmanjša v skladu z odobrenim 
odstotkom sofinanciranja.

IX. Izguba pravice do dodelitve sred-
stev: upravičenec izgubi pravico do delitve 

odobrenih sredstev oziroma sorazmernega 
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz 
X. točke tega javnega razpisa ne realizira 
oziroma ne realizira v celoti programa, za 
katerega so mu bila z odločbo sredstva 
odobrena.

X. Obdobje porabe sredstev: obdobje, 
za katerega so namenjena sredstva iz tega 
javnega razpisa, je proračunsko leto 2012. 
Sredstva na podlagi tega razpisa bodo do-
deljena tistim odobrenim programom, ki 
bodo realizirani v času od 2. 9. 2011 do 
1. 9. 2012.

XI. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 11. 6. 

2012, do 12. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo naj-

kasneje 11. 6. 2012, do 12. ure, prispela po 
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. 
nadstropje). Prepozne vloge bodo s skle-
pom zavržene.

XII. Organ, pri katerem se vložijo vloge: 
vloge se lahko oddajo osebno ali po pošti 
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – jav-
ni razpis za kmetijstvo – društva« na naslov, 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstro-
pje, soba 38.

XIII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavi-

jo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na 
obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila 
se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od 
prijavitelja zahteva na vpogled originale do-
kazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva 
tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje 
posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. 
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu 
in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke 
in mora biti dostavljena do roka, določenega 
v XI. točki tega javnega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti 
kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi 
obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. V obrazcu pri-
javitelj navede tudi svoje podatke.

XIV. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija bo 

potekalo dne 11. 6. 2012, ob 12. uri.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popol-

ne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja 
vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo od-
dane na obrazcih razpisne dokumentacije 
ter vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, 
s sklepom zavrže organ občinske uprave, 
pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pri-
stojni organ).

Strokovna komisija obravnava popolne 
vloge na podlagi pogojev in meril iz odlo-
ka, tega javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog 
prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga 
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odlo-
či o dodelitvi razpisanih sredstev. Medseboj-
ne pravice in obveznosti med prejemnikom 
sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se 
določijo s pogodbo.

XV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa 

najkasneje v 60 dneh po poteku roka iz XI. 
točke tega razpisa.

Odobrena sredstva se izplačajo na pod-
lagi pogodbe, sklenjene med Mestno obči-
no Nova Gorica in prejemnikom sredstev, 
po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih 
programih ter namenski porabi sredstev.
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XVI. Razpisna dokumentacija: razpisno 
dokumentacijo je mogoče dobiti od pone-
deljka do petka, od 8. do 14. ure (ob sredah 
od 8. do 16. ure) na naslovu, Mestna obči-
na Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 
soba 28/I ter na spletni strani Mestne obči-
ne Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. 
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za 
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zden-
ka Kompare).

XVII. Merila za dodelitev sredstev:
Zaprošeni zneski posameznega upravi-

čenca se točkujejo na podlagi spodaj nave-
denih meril.

– Urejanje pašnikov in kmetijskih ze-
mljišč, v višini 2.000 EUR,

– Zagotavljanje tehnične podpore, v vi-
šini 3.500 EUR,

B. Ukrepi »De minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne de-

javnosti na kmetijah, v višini 3.000 EUR,
– Naložbe v opravljanje storitev in trže-

nje pro izvodov in storitev s kmetij, v višini 
2.000 EUR.

C. Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne 

strategije v okviru Razvojnega programa 
podeželja, v višini 1.000 EUR.

Sredstva v proračunu so omejena. Koli-
kor okvirna sredstva za posamezen ukrep 
ne bodo porabljena, se lahko s sklepom 
razpisne komisije namenijo za drug ukrep.

III. Splošna določila
– Pomoč se lahko dodeli:

– pravnim in fizičnim osebam, ki se 
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov oziroma so vpisane v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ozi-
roma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo 
na območju Občine Komen ali sosednjih 
občin, s sedežem v Občini Komen,

– članom kmetijskega gospodarstva, ki 
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
dejavnosti na območju Občine Komen,

– organizacijam, ki so registrirane za 
izvajanje programov na področju kmetijstva 
na območju občine ali regije ter

– registriranim stanovskim ali intere-
snim združenjem in zvezam, ki delujejo na 
področju kmetijstva in prehrane na območju 
občine ali regije,

– pomoč ne sme biti omejena na določe-
ne kmetijske pro izvode,

– pomoč se ne sme dodeliti podjetju v te-
žavah,

– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz 
kateregakoli javnega vira se seštevajo ter 
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči 
določene s pravilnikom,

– če se upravičenec v skladu s pred-
pisi o javnih naročilih šteje za naročnika, 
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek 
izbire dobavitelja izveden v skladu z zako-
nodajo,

– prejemnik ne sme uporabljati naložbe 
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,

– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za 
plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov 
poslovanja, bančnih stroškov, garancij, stro-
škov zavarovanj, stroškov za refinanciranje 
obresti, investicij v prostore za zasebno rabo 
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven 
občine,

– upravičenec, ki je za iste upravičene 
stroške že prejel denarno pomoč, ne more 
kandidirati za sredstva iz tega javnega raz-
pisa oziroma lahko kandidira le do stopnje 
intenzivnosti, določene s tem razpisom.

– upravičencu, pri katerem se ugoto-
vi, da je navajal neresnične podatke, se 
sredstev ne odobri. V primeru nenamen-
ske porabe sredstev, pridobljenih po tem 
pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti 
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. 
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve 
drugih sredstev po tem pravilniku za nasle-
dnji dve leti. V primeru odstopa od pogodbe 
oziroma da upravičenec ne vrne pogodbe, 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve leti,

– vlagatelji (razen organizacij in društev) 
morajo imeti v lasti ali zakupu najmanj 1ha 

Področje Točke

Kmetijstvo 1

Drugo 0,5

Aktivnosti Organizacija samostojnih večjih 
programov 1

Udeležba v programih drugih 
organizatorjev 0,5

Izvajanje osnovnega programa 0,25

Delež članov iz MONG 81-100 % 1

33-80 % 0,5

0-32 % 0,25

Mestna občina Nova Gorica

Št. 007-2/2012-3 Ob-1930/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08), Odloka o proračunu Ob-
čine Komen za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 25/11, 107/11), 9. člena Pravilnika o do-
deljevanju državnih pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini 
Komen (Uradni list RS, št. 92/07), Občina 
Komen objavlja

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči  

na področju kmetijstva in podeželja  
v Občini Komen za leto 2012

I. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je dodelitev državnih po-
moči za ukrepe na področju kmetijstva in 
podeželja. Državne pomoči se dodeljujejo 
na podlagi predpisov o dodeljevanju držav-
nih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o do-
deljevanju državnih pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v Obči-
ni Komen) ter v skladu z Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) 
št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu 

Občine Komen na postavki 110201 Sub-
vencije v kmetijstvu v višini 25.000 EUR ter 
110202 Delovanje in izobraževanje društev 
v višini 3.500 EUR.

Na podlagi Letnega programa ukrepov, 
ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem, 
medobčinske in mednarodne odnose (št. 
zapisnika 011-03/2012-06), bo občina v letu 
2012 sofinancirala naslednje ukrepe:

A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva

– Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev, v višini 17.000 EUR,
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primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na 
območju Občine Komen,

– vlagatelj je do denarne pomoči za ena-
ko investicijo upravičen samo enkrat,

– najvišja skupna višina dodeljenih sred-
stev za vse ukrepe skupaj je 5.000 EUR 
letno,

– če aktivnost (investicija), ki jo je vla-
gatelj prijavil traja več let oziroma poteka 
v več fazah, je vlagatelj za celotno aktiv-
nost (investicijo), ne glede na čas trajanja 
njene izvedbe, upravičen do denarne po-
moči v skupnem znesku do 5.000 EUR. 
Kolikor je vlagatelj v preteklih letih že prejel 
najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči 
(5.000 EUR) za prijavljeno aktivnost (inve-
sticijo), do denarne pomoči za isto investicijo 
ni upravičen več,

– za vlagatelje, za katere velja 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11), veljajo 
omejitve poslovanja v skladu z navedenim 
členom,

– upoštevajo se le upravičeni stroški, iz-
kazani z računi oziroma predračuni, ki so 
bili predloženi v vlogi.

Vloge bodo obravnavane tudi na podla-
gi dodatnih pogojev in meril, navedenih pri 
posameznih ukrepih v tem razpisu oziroma 
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pode-
želja v Občini Komen.

Pri izračunu pravice do dodelitve sred-
stev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka 
se v primeru predložitve predračuna upo-
števa predračun priložen vlogi. Kolikor bo 
vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil ra-
čun za nakup druge kmetijske mehanizacije 
oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, 
mu sredstva ne bodo nakazana.

IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sred-

stva iz tega javnega razpisa, je proračunsko 
leto 2012.

Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investici-
je, izobraževanja in programi so lahko začeti 
že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi 
sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki 
bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega 
akta do petka, 9. novembra 2012 (rok za 
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).

Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se in-
vesticije oziroma programi, izvedeni v letu 
2012.

V. Ukrepi
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva 

za primarno pro izvodnjo:
Splošni pogoji upravičenosti za pridobi-

tev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpi-

sano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene ak-

tivnosti, investicija mora biti zaključena pred 
izplačilom sredstev,

– pomoč se lahko dodeli za primarno 
pridelavo kmetijskih pro izvodov,

– pomoč se ne odobri za preproste na-
ložbe za nadomestitev,

– vsi predračuni, ponudbe, računi, doka-
zila o plačilu se morajo glasiti na ime nosilca 
kmetijskega gospodarstva ali člana kmetij-
skega gospodarstva, ki ima stalno prebiva-
lišče na naslovu kmetijskega gospodarstva,

– gradbena dela morajo biti izvedena 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

– naložba mora biti v skladu z veljavnimi 
Standardi Skupnosti ter na območju Občine 
Komen,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo 
biti ob oddaji vloge, upoštevane vse predpi-
sane zahteve glede na vrsto pro izvodnje ter 
upoštevane vse predpisane zahteve glede 
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter 
zahtev za dobrobit živali,

Najmanjši znesek dodeljene pomoči zna-
ša 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kme-
tijsko gospodarstvo.

A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev

Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov: samo za 

večletne nasade sadnega drevja, jagodičev-
ja in njivskih zelišč in sicer:

– če gre za povečanje že obstoječih 
večletnih nasadov je najmanjša površina 
postavitve iste kulturne vrste 1000 m2, ob 
skupni površini najmanj 3000 m2;

– če gre za prvo postavitev večletnih 
nasadov je najmanjša površina postavitve 
iste kulturne vrste skupno 3000 m2;

– naložbe v gradnjo in adaptacijo hle-
vov s pripadajočo notranjo opremo (oprema 
za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske 
pro izvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe 
ES;

– naložbe v skladišča za krmo s pripa-
dajočo opremo;

– nakup kmetijske mehanizacije in opre-
me;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma pre-

strukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih 
nasadov (samo sadno drevje, jagodičevje 
in njivska zelišča): stroški nakupa sadilnega 
materiala, priprava zemljišča in postavitev 
opore in ograje);

– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov 
s pripadajočo opremo/naložbe v skladišča 
za krmo s pripadajočo opremo: nakup in 
montaže nove tehnološke opreme za krmlje-
nje, molžo in izločke, stroški za nakup mate-
riala, opreme in stroški izgradnje pomožnih 
živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in 
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda 
Nitratna direktiva);

– stroški za nakup nove kmetijske me-
hanizacije;

– splošni stroški (honorarji arhitektov, in-
ženirjev in svetovalcev, stroški študije za 
izvedljivost, nakup patentov in licenc …);

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči;

– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč 
za gradnjo v vrednosti 10 % upravičenih 
stroškov.

K prijavi je potrebno priložiti – Za vse 
ukrepe pod točko A.1.1.:

– fotokopija zbirne vloge za neposredna 
plačila za leto 2012,

– predračuni iz tekočega leta,
– izpis iz registra kmetijskih gospodar-

stev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – Postavitev 

večletnih nasadov
– dokazilo o lastništvu zemljišča (pose-

stni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne pred-

pise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje 
s potrdilom KSS,

– načrt postavitve trajnega nasada s fi-
nančno konstrukcijo ter predračuni – načrt 
postavitve pripravi pristojna institucija.

K prijavi je potrebno priložiti – Naložbe 
v gradnjo in adaptacijo hlevov in skladišča 
za krmo

– dokazilo o lastništvu zemljišča (pose-
stni list, zakupna ali najemna pogodba),

– načrt ureditve hleva s popisom del, 
opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za 
to pooblaščena pristojna institucija (minimal-
no 4 GVŽ po vhlevitvi).

K prijavi je potrebno priložiti – Stroški za 
nakup kmetijske mehanizacije

– pri nakupu gozdarske opreme oziroma 
mehanizacije za delo v gozdu je potrebno 
priložiti dokazilo o lastništvu oziroma naje-
mu najmanj 2 ha gozda (posestni list, naje-
mna pogodba),

– predračun iz tekočega leta (na predra-
čunu morata biti razvidna datum ter ime in 
priimek vlagatelja).

Pri izračunu pravice do dodelitve sred-
stev kot tudi obravnavi vloženega zahtev-
ka se upošteva predračun priložen vlogi. 
Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtev-
ka predložil račun za nakup druge kmetij-
ske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo 
enak predračunu, mu sredstva ne bodo na-
kazana.

K prijavi je potrebno priložiti – Stroški 
nakupa zemljišč

– overjena kupoprodajna pogodba.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti 

ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih 
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).

Višina sofinanciranja: do največ 50 % 
upravičenih stroškov investicije brez DDV, 
za nakup zemljišč v vrednosti do 10 % upra-
vičenih stroškov.

A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih 
zemljišč

Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev 

pašnikov z električno ograjo in pregraditev 
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa 
opreme za ureditev napajališč za živino;

– stroški odstranjevanja skal, zarasti, 
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški stroj-
nih storitev.

K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna 

plačila za leto 2012,
– izpis iz registra kmetijskih gospodar-

stev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (pose-

stni list, zakupna ali najemna pogodba za 
obdobje najmanj 5 let),

– izdelan načrt ureditve pašnika s po-
pisom del, opreme in tehnologijo paše (iz 
načrta mora biti razvidna površina pašnika 
in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za 
to pristojna institucija;

– predračuni za opremo.
Najmanjša velikost pašnika je 2 ha, naj-

večja 30 ha, obremenitev pašnika je od 0,2 
do 1,8 GVŽ/ha.

Pri izračunu upravičenih stroškov se 
upoštevajo priloženi predračuni.

Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti 
ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih 
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).

Višina sofinanciranja: do največ 50 % 
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
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A.2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov 

v okviru društvene dejavnosti, izvajanje pro-
gramov oziroma društvenih aktivnosti s po-
dročja kmetijstva;

– izobraževanje, usposabljanje in infor-
miranje kmetov in članov njihovih družin.

Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna 

združenja in zveze, ki delujejo na področju 
kmetijstva in prehrane, na območju občine 
ali regije;

– neprofitne organizacije, ki delujejo na 
področju kmetijstva in turizma, na območju 
občine ali regije.

Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe 

programov izobraževanja in usposabljanja 
kmetov in delavcev na kmetijskem gospo-
darstvu se pomoč dodeli za kritje:

– stroškov organiziranja programov 
usposabljanja;

– na področju svetovalnih storitev, ki jih 
opravijo tretje strani:

– honorarji ali storitve, ki ne spadajo 
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso 
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški pod-
jetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, 
redne pravne storitve ali oglaševanje;

– na področju organizacije forumov za 
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-
vanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na 
njih:

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na 

tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na na-
grado in zmagovalca;

– stroški publikacij, katalogov, spletišč, 
ki predstavljajo dejanske podatke o pro-
izvajalcih iz dane regije ali pro izvajalcev da-
nega pro izvoda, če so informacije in pred-
stavitve nevtralne in imajo zadevni pro-
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo 
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska 
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve inter-
netne strani).

Vlogi je potrebno priložiti:
– vsebinsko in finančno ovrednoten pro-

gram izvajalca izobraževanj oziroma sto-
ritev,

– izjavo o višini pridobljenih ali pričako-
vanih sredstev iz drugih virov (občin),

– dokazilo o registraciji za opravljanje 
dejavnosti, ki so predmet podpore,

– predračuni, ponudbe, ki se glasijo na 
naziv izvajalca,

– dokazila o vključenosti pravnih in fizič-
nih oseb z območja Občine Komen,

– druga ustrezna dokazila (npr. predra-
čuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč).

Pomoč mora biti dostopna vsem upra-
vičencem na ustreznem območju in to na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
tehnično pomoč zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije 
za vzajemno pomoč, članstvo v takih sku-
pinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za 
dostop do storitev.

Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije 
do 100 % upravičenih stroškov brez DDV. 
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih 
storitev in ne vključuje neposrednih plačil 
v denarju pro izvajalcem.

B. Ukrepi »De minimis«
B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah

Predmet podpore:
– predelava kmetijskih pro izvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani 

s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospo-

darstev in člani kmečkega gospodinjstva, 
ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopol-
nilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospo-
darstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev ter ima sedež in kmetijske 
površine na območju Občine Komen.

Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obno-

vo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna 

plačila za leto 2012,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje do-

polnilne dejavnosti (izdaja upravna enota) 
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje 
dve leti od prejema finančnih sredstev,

– načrt s popisom del in opreme v skladu 
z veljavno zakonodajo,

– plan ter finančna konstrukcija izvedbe 
investicije,

– ustrezna dokazila o nakupu opreme 
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti 
je potrebno račun ali predračun za nakup 
opreme; kolikor upravičenec priloži predra-
čun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev 
določi rok, do katerega mora predložiti do-
kazila o nabavi opreme,

– ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije.

Dejavnost se mora opravljati v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni investiciji.

Upravičenci morajo izpolnjevati vse po-
goje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z ve-
ljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu 
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavno-
sti na kmetiji,

Višina sofinanciranja: do 50 % upraviče-
nih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek 
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji 
pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

B.2. Naložbe v opravljanje storitev in tr-
ženje pro izvodov in storitev s kmetij

Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih pro-

izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro-

izvodov izven kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano 

s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na 
kmetiji.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani 

kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali 
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev ter ima 
sedež in kmetijske površine na območju Ob-
čine Komen.

Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obno-

vo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna 

plačila za leto 2012,

– fotokopijo dovoljenja za opravljanje do-
polnilne dejavnosti (izdaja upravna enota) 
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje 
dve leti od prejema finančnih sredstev,

– ustrezna dokazila o nakupu opreme 
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti 
je mogoče račun ali predračun za nakup 
opreme; kolikor upravičenec priloži predra-
čun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev 
določi rok, do katerega mora predložiti do-
kazila o nabavi opreme.

Upravičenci morajo izpolnjevati vse po-
goje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z ve-
ljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu 
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejav-
nosti na kmetiji.

Dejavnost se mora opravljati v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni investiciji.

Višina sofinanciranja: do 50 % upraviče-
nih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek 
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji 
pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

C. Ostali ukrepi
C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije 

(leader)
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za 

naslednje vrste namenov: za ustanovitev 
in delovanje lokalne akcijske skupine (v na-
daljevanju LAS), ki so pomembni za nadalj-
nji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Komen.

Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala 

na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave pro-

jektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog 

skupnega pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse po-

goje za opravljanje dejavnosti skladno z ve-
ljavno zakonodajo.

VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena 

na predpisanem obrazcu z vsemi potreb-
nimi dokazili in prilogami, ki so navedene 
v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog, 
mora biti vsaka vloga oddana na svojem 
obrazcu in v svoji ovojnici.

Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 
21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok 
prične teči z naslednjim dnem po objavi.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo 
do roka navedenega v prejšnjem odstavku 
osebno oddane v sprejemni pisarni občine 
oziroma oddane po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, 
oddana na obrazcu, mora biti dostavljena 
v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora 
biti označeno: »Ne odpiraj – Javni razpis 
kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa pri-
imek in ime in naslov vlagatelja.

VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župa-

na, bo pri svojem delu upoštevala določila 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpi-
rajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo 
vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.
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Prepozno vloženih vlog komisija ne bo 
odpirala in bodo vlagateljem vrnjene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, 
se pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Ko-
misija lahko zaradi pojasnitve določenega 
primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo 
druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni 
zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku 
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavr-
žene. Na podlagi ocenjevanja vseh popol-
nih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani 
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, 
bo komisija določila višino sredstev za so-
financiranje upravičenih stroškov posame-
zne investicije oziroma programa. Komisija 
bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki 
ga podpišejo predsednik in člani komisije. 
O dodelitvi sredstev bo odločal župan.

Sredstva se dodeli le tistemu upravičen-
cu, katerega odobreni znesek preseže zne-
sek minimalne dodelitve sredstev v skladu 
s pravilnikom.

V primeru, da so izkazani stroški ob rea-
lizaciji investicije oziroma programa nižji od 
stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, 
se znesek sofinanciranja sorazmerno zni-
ža, v skladu z odobrenim odstotkom sofi-
nanciranja.

V primeru, da bo po preteku roka za 
oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, 
da je večje število prijaviteljev odstopilo od 
nameravane investicije, ali da sredstva ne 
bodo razdeljena v celotnem znesku, komi-
sija na predlog občinske uprave pripravi nov 
izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora 
upoštevati najvišje dovoljene zneske višine 
sofinanciranja. Na tej podlagi lahko prido-
bijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili 
do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim 
niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilni-
ku določenega najmanjšega zneska dode-
ljene pomoči.

VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini 

odobrenih sredstev za posamezen ukrep. 
Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in 
upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo 
z upravičencem sklenjena pogodba.

Za ukrepe pod točko A Skupinske izje-
me velja, da upravičenec pred izdajo skle-
pa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero 
so bila sredstva namenjena oziroma lahko 
z investicijo prične, vendar so upravičeni 
stroški le tisti, ki nastanejo po izdaji uprav-
nega akta o dodelitvi sredstev. Aktivnost 
(nakup ali investicija) mora biti zaključena 
najkasneje do 9. 11. 2012. Do 9. 11. 2012 
mora upravičenec Občini Komen posredo-
vati zahtevek za izplačilo sredstev po skle-
pu o dodelitvi sredstev s priloženimi ustre-
znimi dokazili o namenski porabi sredstev 
(priložiti je potrebno originalna dokazila 
o plačilu – originalen bančni izpisek in po-
dobno, na vseh dokazilih mora biti razvidna 
višina plačila in plačnik). Kolikor so prilože-
na dokazila o plačilu investicije ali opreme 
nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti 
plačila, lahko komisija od prejemnika sred-
stev zahteva dodatna dokazila. Komisija 
bo upoštevala le dokazila o izvedeni aktiv-
nosti z datumom po datumu izdaje sklepa. 
Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi 
dokazili, bo občina s prejemniki sredstev 
sklenila pogodbe.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni najpozneje v roku 90 dni 
od datuma odpiranja prijav.

IX. Dodatne informacije: obrazce za pri-
javo na javni razpis lahko zainteresirani pri-

javitelji dvignejo od dneva objave razpisa 
dalje v sprejemni pisarni Občine Komen, 
Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi 
preko spletne strani Občine Komen, www.
komen.si (rubrika Razpisi).

Dodatne informacije posreduje Ana Šva-
gelj, tel. 05/731-04-59, e-pošta: ana.sva-
gelj@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 093-1/2012-1 Ob-1931/12
Občina Vipava na podlagi Zakona 

o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB-1), Odloka o proraču-
nu Občine Vipava za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 107/11) in Pravilnika o sofinanciranju 
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih de-
javnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava 
(Uradni list RS, št. 18/12) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti 
ter letovanja otrok v Občini Vipava  

v letu 2012
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Vi-

pava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje letnih programov in projek-
tov na področju socialnih, zdravstvenih in 
humanitarnih dejavnosti ter sofinanciranje 
stroškov letovanj otrok in mladine.

Predmet tega razpisa niso sredstva za 
vzdrževanje in investicije v prostore in opre-
mo za izvajanje teh dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo:
a) nevladne in neprofitne organizacije, 

društva ter združenja, ki izpolnjujejo nasle-
dnje osnovne pogoje:

– so registrirani in delujejo na področju 
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih de-
javnosti;

– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane 

Občine Vipava (najmanj 2 člana);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za 

izvedbo načrtovanih programov.
b) neprofitne organizacije, društva in 

združenja, ki organizirajo letovanja otrok in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj 

otrok in mladih,
– imajo v letovanje vključene otroke in 

mlade s stalnim bivališčem v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
izvajanje letovanj otrok in mladine,

– so v celoti in pravočasno izpolnili po-
godbene obveznosti do občine na podlagi 
razpisa predhodnega leta.

Pravne osebe pod točko a) z delova-
njem na območju več občin, regij ali države 
morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da 
imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi 
iz območja Občine Vipava in v koliki meri 
je program oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

4. Osnovna merila za izbor programov in 
projektov na področju socialnih, zdravstve-
nih in humanitarnih dejavnosti:

– ocena kvalitete in realnosti programa, 
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter me-
tode dela,

– sodelovanje z rizičnimi skupinami pre-
bivalstva, vključenost strokovnih delavcev in 
namen izvedbe programa,

– realnost izvedbe programa in finančna 
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in 
oziroma udeležbo,

– reference – program se izvaja že dalj 
časa oziroma se program izvaja na območju 
občine že daljše časovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje 
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev zna-

ša 8.000 EUR za predlagatelje navedene 
v 3.a) točki.

Okvirna višina razpisanih sredstev zna-
ša 5.000 EUR za predlagatelje navedene 
v 3.b) točki.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena sredstva na podlagi tega raz-
pisa morajo biti porabljena v letu 2012 za 
programe/projekte za katere so bila dode-
ljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način od-
dajanja

Predlagatelji morajo svoje predloge od-
dati najpozneje do 25. aprila 2012 (datum 
poštnega žiga), na naslov Občina Vipava, 
Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali osebno v taj-
ništvu Občine, do 25. 4. 2012, do 12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih 
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Sofinan-
ciranje humanitarnih programov/letovanja 
otrok v letu 2012«. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti naveden naziv in poštni na-
slov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, 
ki bodo:

– oddani po določenem roku za odda-
jo predlogov,

– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev 

oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku 
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen 
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma 

prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlaga-

telje z nepopolnimi predlogi pozvala k do-
polnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po 
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega 
ne bodo storili, bo predlog izločen kot ne-
popolna prijava.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpira-
nju predlogov. Z izbranimi predlagatelji pro-
grama bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna 
dokumentacija: razpisno dokumentaci-
jo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo 
na Občini Vipava ali na spletnih straneh: 
www.vipava.si, dodatne informacije v zve-
zi z razpisom pa dobijo na Občini Vipava, 
tel. 05/364-34-11, e-mail: majda.sever@vi-
pava.si.

Občina Vipava

Št. 331-0001/2012 Ob-1948/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Ravne na Koroškem 
za programsko obdobje 2008–2013 (Ura-
dni list RS, št. 22/08) in sprejetega Odloka 
o proračunu Občine Ravne na Koroškem 
za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 7/12), Občina Ravne na Koroškem 
objavlja
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javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev  

za ohranjanje in razvoj kmetijstva  
in podeželja  

v Občini Ravne na Koroškem  
v letu 2012

I. Naziv in sedež: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 
Koroškem.

II. Okvirna skupna višina razpisanih 
sredstev: okvirna višina sredstev, namenje-
nih za sofinanciranje ohranjanja in razvoja 
podeželja je na proračunski postavki: SM 
45111924 – Financiranje kmetijstva v občini 
po pravilniku 18.900 €.

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev fi-

nančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na 
Koroškem v letu 2012.

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na do 31. 12. 2012. Zahtevek za izplačilo 
dodeljenih občinskih sredstev mora biti do-
stavljen na občino do 30. 11. 2012.

Sredstva se bodo v letu 2012 dodeljeva-
la za naslednje ukrepe:

1. Pomoči v skladu z uredbo za skupin-
ske izjeme

1.1 Naložba v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo – 10.800 €

1.1.1 Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev z živinorejsko in rastlinsko pro-
izvodnjo:

Predmet pomoči:
– sofinanciranje ureditvenih načrtov in 

naložbe v posodobitev hlevov s pripadajo-
čo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa 
in jajc,

– naložbe v skladišča za krmo s pripa-
dajočo opremo,

– nakup kmetijske mehanizacije in opre-
me, vključno z računalniško programsko 
opremo,

– prva postavitev ekstenzivnih travniških 
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma 
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov 
sadovnjakov (sofinanciranje nabave starih 
sort sadnega materiala).

1.1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih ze-
mljišč in dostopov:

Predmet pomoči:
– naložbe v postavitev pašnikov za nad-

zorovano pašo domačih živali,
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih 

del na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popi-

som del, opreme in tehnologijo, ki ga pri-
pravi za to pristojna strokovna institucija (za 
ukrep 1.1.2);

– ponudbo oziroma predračun za name-
ravano investicijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za iz-
vedbo investicije, kolikor se za to vrsto na-
ložbe izdajajo dovoljenja;

– vsa dela morajo biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ure-
janju prostora in varstvu okolja;

– mnenje o upravičenosti ekonomičnosti 
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba (za investicije nad 10.000 € – brez 
DDV);

– naložba mora biti v skladu z veljavnimi 
Standardi Skupnosti;

– kmetijsko gospodarstvo mora prispe-
vati 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 (za ukrep 1.1.2);

– do pomoči so upravičena kmetijska 
podjetja, ki niso podjetja v težavah.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena 

in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišča, 
privezov in boksov, električna oprema, na-
pajalni sistem;

– stroški nakupa in montaža nove teh-
nološke opreme, (za krmljenje, molžo in iz-
ločke);

– stroški nakupa materiala in opreme in 
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih 
objektov (sofinanciranje obnove in rekon-
strukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi iz-
polnjevanja standarda nitratne direktive ni 
mogoč);

– stroški nakupa nove kmetijske meha-
nizacije in opreme, vključno z računalniško 
programsko opremo;

– stroški prve postavitve ekstenzivnih 
trajnih nasadov ali postavitve oziroma pre-
strukturiranja (zamenjave sort) obstoječih 
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemlji-
šča in postavitev opore in ograje, nakup 
večletnega sadilnega materiala);

– stroški nakupa opreme za ureditev pa-
šnikov (oprema za ograditev in pregraditev 
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, 
ureditev napajališč,…);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, 
razen drenažna dela in material za drenažo;

– splošni stroški, povezani s pripravo in 
izvedbo investicije (honorarji svetovalcev, 
stroški študije za izvedljivost, tehnološki na-
črti in projekti).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravi-
čencu omogoči, da doseže novo uvedene 
minimalne standarde glede okolja, higiene 
in dobrega počutja živali (ukrep 1.1.2).

Podpore se ne dodelijo za:
Davke, razne takse in režijske stroške, 

stroške zavarovanja, stroške za refinanci-
ranje obresti, že izvedena dela, razen za 
izdelavo dokumentacije, nakup enoletnih 
rastlin, investicije v naložbe trgovine, inve-
sticije, ki se izvajajo izven območja občine, 
investicije, ki so financirane iz drugih javnih 
sredstev Republike Slovenije in EU, nakup 
pro izvodnih pravic.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 50 % upravičenih stroškov na obmo-

čjih z omejenimi dejavniki;
· do 40 % upravičenih stroškov za ostala 

območja.
Najvišja možna podpora je do 1.000 EUR 

na kmetijo.
Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih 

letih od vzpostavitve kmetijskega gospodar-
stva, se intenzivnost pomoči poveča za 10 % 
(te naložbe morajo biti opredeljene v po-
slovnem načrtu kot je določeno v 22. členu 
Uredbe 1698/2005);

Najvišji znesek dodeljen pomoči po-
sameznemu podjetju ne sme preseči 
400.000 € v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let oziroma 500.000 € na območjih 
z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in 
lokalnih virov.

1.2 Zagotavljanje tehnične podpore – 
6.750 €

Predmet podpore:
Stroški izobraževanja in usposabljanja, 

svetovalnih storitev, organizacije forumov, 

tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.

Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in uspo-

sabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stro-
škov organiziranja in materialnih stroškov 
za izvedbo programov usposabljanja (pre-
davanja, informativna izobraževanja, krožki, 
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,…): na-
jem prostora, honorar izvajalcu, oglaševa-
nje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe 
strokovnih ekskurzij.

2. Na področju svetovalnih storitev, 
ki jih opravijo tretje strani: honorarji za sto-
ritve, ki ne spadajo med trajne ali občasne 
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi ope-
rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko 
davčno svetovanje, redne pravne storitve 
ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov 
za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tek-
movanj, razstav in sejmov ter sodelovanje 
na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stro-
škov publikacije, najemnine razstavnih pro-
storov, simbolične nagrade, podeljene na 
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na na-
grado in zmagovalca.

4. Stroški publikacij (katalogov, 
spletišč), ki predstavljajo dejanske podat-
ke o pro izvajalcih iz dane regije ali pro-
izvajalcev danega pro izvoda, če so infor-
macije in predstavitve nevtralne in imajo 
zadevni pro izvajalci enake možnosti, da 
se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov 
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov 
vzpostavitve internetne strani).

Podpore se ne dodelijo:
Za stroške za storitev povezane z običaj-

nimi operativnimi stroški podjetja, na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje, za stroške svetova-
nja, ki so financirane v okviru javne sveto-
valne službe.

Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč je lahko do 100 % upravičenih 

stroškov, pomoč se dodeli v obliki subvenci-
oniranih storitev in ne sme vključevati nepo-
srednih plačil v denarju pro izvajalcem.

2. Pomoči v skladu z uredbo ''de mini-
mis''

2.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah – 1.350 €

Predmet podpore:
– stroški izdelave upr. teh. dokumenta-

cije, povezano s kmetijsko, gozdarsko in 
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;

– sofinanciranje izobraževanja na kmeti-
jah, povezanega s kmetijsko, gozdarsko in 
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih de-

javnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– naložba mora biti v skladu s Standardi 

Skupnosti;
– fotokopija dovoljenja o registraciji do-

polnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registri-
ral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto 
po prejemu sredstev v primeru, če le – ta še 
ni registrirana;

– dejavnost se mora opravljati v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj na-
slednjih 5 let po zaključeni investiciji.
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave tehnoloških projektov;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in 

usposabljanjih.
Podpore se ne dodelijo za:
Davke, razne takse in režijske stroške, 

stroške zavarovanja, stroške za refinanci-
ranje obresti, za izobraževanja, ki se finan-
cirajo iz drugih javnih sredstev Republike 
Slovenije in EU.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
· do 50 % upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis », dodeljena 

kateremu koli podjetju, ne sme presegati 
200.000 € bruto v kateremu koli obdobju 
treh proračunskih let.

IV. Zahtevana dokumentacija: osnov-
ne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), 
KMG.MID številko, davčno številko, številko 
računa za nakazilo sredstev, namen vloge, 
izjavo o točnosti navedenih podatkov, izja-
vo, da upravičenec za ta namen v tekočem 
letu še ni prejel sredstev iz državnega ali 
občinskega proračuna ali mednarodnih vi-
rov, če pa je, njeno višino pridobi občina od 
dajalca pomoči oziroma njeno višino do-
kaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, 
druge zahtevane priloge skladno z razpisno 
dokumentacijo.

V. Obravnavanje vlog: vloge bo obravna-
vala komisija za izvedbo javnega razpisa, 
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev 
upravičencem odloča na podlagi mnenja 
komisije direktorica občinske uprave. Upra-
vičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne 
obveznosti med občino in prejemnikom po-
moči se uredijo s pogodbo. Odpiranje vlog 
ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni 
po zaključenem razpisu.

VI. Rok za prijavo na javni razpis: vloge 
morajo biti oddane najkasneje do vključno 
ponedeljka, 23. 4. 2012. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila za-
dnji dan roka za oddajo prijav oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem.

VII. Datum odpiranja vlog: v sredo, 
25. aprila 2012.

VIII. Mesto oddaje vloge
Vloge pošljejo prijavitelji do navedenega 

roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 
5, 2390 Ravne na Koroškem s pripisom 
»Vloga – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni 
razpis – kmetijstvo«. Na hrbtni strani ovojni-
ce naj bo naveden polni naslov prijavitelja.

Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom lahko dobite pri Darku Šuler-
ju, tel. 821-60-18 ali po e-pošti: darko.su-
ler@ravne.si.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem 
na voljo od dneva objave javnega razpisa 
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan 
med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Obči-
ne Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 
Ravne ali na spletni strani, www.ravne.si 
(pod rubriko Javni razpisi – Javni razpisi 
in pozivi).

Občina Ravne na Koroškem

Št. 322-31/2012-1 Ob-1957/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne 

občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 10/12) in na podlagi 9. člena 

Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinan-
ciranje priprave in izvedbe prireditev v Me-
stni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok), Me-
stna občina Nova Gorica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje priprave  

in izvedbe poletnih prireditev  
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2012

I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(v nadaljevanju: občina).

II. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje priprave 
in izvedbe poletnih prireditev v letu 2012, ki 
pospešujejo promocijo Mestne občine Nova 
Gorica.

III. Namen javnega razpisa: namen jav-
nega razpisa je spodbujanje prireditvenega 
dogajanja v središču mesta Nova Gorica.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih prora-

čunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 
100.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot 
nepovratna sredstva skladno s pravili o do-
deljevanju državnih pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postav-
ko 0403/09.002 – Sofinanciranje in organi-
zacija prireditev, praznovanj in prvenstev.

V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na ob-

močju Mestne občine Nova Gorica,
2) podjetje ne opravlja nobene od nasle-

dnjih dejavnosti, ki so razvrščene v nasle-
dnje sektorje:

– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema 
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,

– premogovništvo, kakor so opredeljena 
v Uredbi (ES) št. 1407/2002,

– primarna pro izvodnja kmetijskih pro-
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro-
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi 
v primeru, če je znesek pomoči določen 
na podlagi cene ali količine zadevnih pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se 
v celoti ali delno prenese na primarne pro-
izvajalce,

– prevoz blaga za najem ali plačilo in 
sicer za investicije v nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora,

3) podjetje ni v težavah v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državnih pomočeh za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-
žavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list 
RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu Smernic Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajnih postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 
podjetij.

Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar te-

koča izguba skupaj s prenesenimi izguba-
mi preteklih let, doseže polovico osnovne-
ga kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 

dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala.

– v primeru osebnih družb, kadar teko-
ča izguba skupaj s prenesenimi izgubami 
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki 
je prikazan v računovodski evidenci in je 
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih 
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prika-
zan v računovodskih izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije,

4) podjetje ne pridobiva pomoči po po-
sebnem programu za reševanje in prestruk-
turiranje,

5) ne opravlja dejavnosti izvoza oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje dr-
žave ali države članice, kot je pomoč, nepo-
sredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, poveza-
nimi z izvozno dejavnostjo,

6) podjetje za iste upravičene stroške, ki 
jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni pri-
dobilo sredstev iz državnega ali lokalnega 
proračuna ali mednarodnih virov,

7) podjetje ni v postopku vračanja neu-
pravičeno prejete državne pomoči,

8) podjetje ima pravočasno in v celoti iz-
polnjene vse obveznosti do Mestne občine 
Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, ka-
terih ustanoviteljica je Mestna občina Nova 
Gorica.

9) podjetje mora biti skladno s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti 2008 med 
drugim registrirano tudi za:

– 93.299 – Druge nerazvrščene dejav-
nosti za prosti čas (SKD 2005 – 92.720),

– 82.300 – Organiziranje razstav, sej-
mov, srečanj (SKD 2005 – 74.871),

11) Podjetje ima poravnane vse davke 
in prispevke.

VI. Pogoji za prireditve in drugi pogoji za 
sofinanciranje

Sredstva po tem javnem razpisu se do-
deljujejo za sofinanciranje priprave in iz-
vedbe prireditev, ki pospešujejo promocijo, 
spodbujajo razvoj turizma in pomenijo oži-
vitev mesta Nova Gorica in v okviru celo-
tnega razpisanega programa tvorijo celoto, 
namenjeno najširšemu krogu obiskovalcev.

»Prireditev« je večdnevni javni dogodek 
ali sklop enodnevnih ali večdnevnih javnih 
dogodkov, ki si sledijo v daljšem časovnem 
obdobju in je sestavljena iz več različnih 
samostojnih dogodkov (npr. koncert, gle-
dališka predstava, razstava, sejem, otroška 
delavnica,…), ki pa so med seboj vsebinsko 
povezani ter je namenjena čim več raz-
ličnim skupinam obiskovalcev. Nanaša se 
tako na področje kulture kot turizma in za-
bave ter je namenjena različnim starostnim 
skupinam prebivalcev.

Prireditev mora biti zastavljena tako, da 
se samostojni dogodki ne odvijajo le zvečer, 
ampak preko celega dneva (npr. popoldan 
otroška delavnica, zvečer gledališka pred-
stav…).

Samostojni dogodki se morajo zaključiti 
do 24. ure.

Prijavitelj lahko opravlja gostinsko dejav-
nost na prireditvenem prostoru samo v času 
izvajanja prijavljene prireditve (oziroma sa-
mostojnih dogodkov).

Prireditev mora vključevati večer »Lo-
kalne kulinarike in vina«, v katerem ponu-
dniki z območja Mestne občine Nova Gori-
ca, predstavijo kulinariko in vino, ki sta tipič-
na za območje Mestne občine Nova Gorica.
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Vsak prijavitelj lahko prijavi samo eno 
prireditev.

Do sofinanciranja bodo upravičeni samo 
stroški tistih prireditev, ki se bodo odvijale 
v obdobju od 22. 6. 2012 do vključno 1. 9. 
2012.

Prireditve naj se odvijajo na javnih povr-
šinah, ki so, skladno z akti organa Mestne 
občine Nova Gorica, pristojnega za okolje 
in prostor, primerne za prireditve. Prireditve 
se lahko odvijajo tudi v zaprtih prireditvenih 
prostorih, ki so v javni lasti (npr. gledališka 
dvorana, športna dvorana,…).

Prijavitelj prireditve je dolžan skrbeti, 
da javnih površin ne onesnažuje, takoj po 
uporabi (oz. po končanem dogodku) ozi-
roma najkasneje do 10. ure naslednjega 
dne, pa je dolžan površine očistiti in kadar 
je potrebno, tudi zagotoviti mokro čišče-
nje, razkužiti ter vzpostaviti prvotno sta-
nje. Prijavitelj prireditve je dolžan zagoto-
viti ustrezno čiščenje tudi pogosteje, če se 
izkaže potreba za to. Prireditveni prostor 
in vplivno območje prireditve morata biti 
vedno čista. Prijavitelj mora vlogi na raz-
pis priložiti fotokopijo naročilnice oziroma 
pogodbe, sklenjene s z registriranim pod-
jetjem iz katere bo razvidno, da je čiščenje 
zagotovljeno.

Finančna konstrukcija mora predvideti 
minimalno 20 % vložek v prireditev.

Izvedena prireditev mora biti tako po 
obsegu kot po vsebini skladna s prijavo 
na razpis.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti pri-
javitelji, ki na promocijskih materialih pri-
reditve ne bodo objavili logotipa Mestne 
občine Nova Gorica ali ne bodo navedli, 
da je prireditev sofinancirala Mestna obči-
na Nova Gorica. Do sredstev prav tako ne 
bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h konč-
nemu poročilu ne bodo predložili izvoda 
letaka ali plakata oziroma drugega pro-
mocijskega materiala ali članka o izvedeni 
prireditvi, objavljenega v tiskanem ali sple-
tnem mediju.

VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral 

naslednje upravičene stroške:
– najem tehnične (osvetlitev, ozvočenje, 

projektor,…) in druge prireditvene opreme 
za izvedbo prireditve (prireditveni šotori, 
odri, stojnice, stoli, ograje, prenosni WC-
-ji,…);

– stroški oglaševanja in izdelave promo-
cijskega materiala prireditve (oglaševanje 
v tiskanih medijih, radijski oglasi, jumbo 
panoji, plakatiranje, TV oglasi, oglasi na 
spletnih straneh, oblikovanje, prevodi in 
tisk tiskovin in drugega materiala za prija-
vljeno prireditev);

– najem dodatnih košev za smeti in či-
ščenje po prireditvi kolikor gre za zunanje 
izvajalce, ki so registrirani za opravljanje 
te dejavnosti;

– stroški varovanja prireditve, nujne me-
dicinske pomoči, gasilcev kolikor gre za 
zunanje izvajalce, ki so registrirani za opra-
vljanje te dejavnosti;

– računi oziroma avtorski honorar izva-
jalcev programa prireditve ter nadomestila 
za zaščito avtorskih in drugih del;

– stroški izvedbe drugega programa 
zunanjih izvajalcev programa (izvedba 
delavnic, okroglih miz, lutkovna predsta-
va, predvajanje filmov, animatorji, vodenje 
prireditve in drugo), ki so del aktivnosti pri-
javljene prireditve.

Na podlagi tega razpisa ne bodo sofi-
nancirani naslednji dogodki oziroma pri-
reditve:

– samostojni dogodki, ki niso del pri-
reditve;

– prireditve oziroma samostojni dogod-
ki, ki jih Mestna občina Nova Gorica že 
sofinancira oziroma, ki se sofinancirajo iz 
drugih javnih virov;

– prireditve, ki so že bile izvedene;
– samostojni dogodki oziroma priredi-

tve, ki so del večje prireditve, ki se ne sofi-
nancira na podlagi tega odloka;

– tradicionalne prireditve in prireditve, 
ki so se v preteklih letih že izvajale (npr. 
martinovanje, pustovanje,..),

– prireditve gostinskih lokalov, ki se od-
vijajo v oziroma pred lastnimi oziroma na-
jetimi gostinskimi prostori,

– prireditve prijaviteljev, ki jih izvajajo 
v lastnih prostorih in za katere mora obisko-
valec dogodka oziroma prireditve prispeva-
ti kakršenkoli prispevek, kot so kotizacija, 
vstopnina, prostovoljni prispevek,

– prireditve, ki jih je Mestna občina 
Nova Gorica naročila skladno s predpisi 
o javnem naročanju.

Povračilo davka na dodano vrednost in 
davka na dobiček/dohodek ni upravičen 
strošek.

VIII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne 

sme presegati 80 % upravičenih stroškov 
priprave in izvedbe prireditev. Pri odobritvi 
sredstev se upoštevajo neto stroški (brez 
DDV).

V primeru, da bodo dejanski stroški pri-
javljene prireditve nižji od stroškov predvi-
denih v vlogi na razpis, se znesek odobre-
nih sredstev s strani občine sorazmerno 
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom 
sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli upravičen-
cu, se določi na podlagi določb iz odloka in 
tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh 
vlog, višine zaprošenih sredstev s strani 
upravičenca ter višine razpoložljivih sred-
stev.

IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev 
in pogodbena kazen

Upravičenec izgubi pravico do dode-
litve odobrenih sredstev (oziroma soraz-
mernega dela odobrenih sredstev) kolikor 
v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira 
oziroma ne realizira v celoti prireditve, za 
katero so mu bila z odločbo sredstva odo-
brena.

Občina ima pravico do pogodbene kazni 
v višini 15 % odobrenih sredstev, kolikor 
prireditev ne bo izvedena skladno z vlogo 
na razpis, razen če do odstopanj pride iz 
utemeljenih razlogov, na katere prijavitelj 
ne more vplivati (npr. vreme).

X. Merila za ocenitev vlog
Pravočasne in popolne vloge bosta 

na podlagi spodaj navedenih meril oce-
nila strokovna komisija in organ Mestne 
občine Nova Gorica, pristojen za turizem 
(v nadaljevanju: pristojni organ). Prednost 
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upra-
vičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi 
meril.

Občina bo na podlagi javnega razpisa 
izbrala le enega upravičenca za dodelitev 
sredstev.

Vloge na podlagi meril št. 1, 2 in 5 oceni 
strokovna komisija, na podlagi meril št. 3 in 
4 pa vloge oceni pristojni organ.
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Merila Maksimalne možne 
točke

1.

Kakovost in inovativnost prijavljene prireditve
– na podlagi priloženega programa se ocenjuje kakovost nastopajočih (prepoznavnost, mednarodna 
uveljavljenost, število izdanih albumov, inovativnost, prodornost…)
– ocenjuje se pestrost in raznolikost dodatnih aktivnosti v okviru prireditve (različni programi za 
vse starostne skupine, kulturni programi, animacija za najmlajše, predstavitev in sodelovanje 
z neprofitnimi organizacijami, dobrodelni dogodki, ustvarjalne delavnice, gledališke predstave, 
športne aktivnosti…)
– ocenjuje se druge kakovostne značilnosti prireditve

do 140

2.

Privlačnost in urejenost prizorišč
– estetski in ekološki vidik na podlagi priloženega slikovnega gradiva se med drugim ocenjuje videz 
in postavitev tehnične opreme (oder, šotor, gostinski pult, igrala, gostinska oprema, rekviziti...), 
zunanja podoba celotnega prireditvenega prizorišča in skrb za okolje 

do 60

3.

Finančna konstrukcija prireditve – delež prijavitelja
– delež prijavitelja je 50 % ali več (30 točk)
– delež prijavitelja je 40 % ali več (15 točk)
– delež prijavitelja je 30 % ali več (5 točk)

do 30

4.
Promocija prireditve:
– čezmejno oglaševanje (10 točk)
– prireditev bo oglaševana z letaki poslanimi v vsa gospodinjstva v MONG (10 točk)

do 20

5. Reference prijavitelja in partnerjev
– kakovostno in redno delo na področju izvajanja prireditev ter kakovost doslej realiziranih prireditev do 20

Skupaj 270

Pri merilih št. 1, 2 in 5 vsak član komisi-
je poda lastno oceno. Končna ocena meril 
št. 1, 2 in 5 je povprečna ocena vseh članov 
komisije.

XI. Obdobje za porabo sredstev: obdobje 
za katerega so namenjena razpisana prora-
čunska sredstva iz točke IV. tega razpisa je 
proračunsko leto 2012. Sredstva bodo do-
deljena tistim prijaviteljem, katerih prireditve 
se bodo odvijale v obdobju od 22. 6. 2012 
do vključno 1. 9. 2012.

XII. Drugo
Podjetje mora imeti za vse upravičene 

stroške, ki jih uveljavlja v stroškovniku in 
za vse navedene aktivnosti, predračun, po-
nudbo ali predpogodbo. Prav tako mora biti 
stroškovnik in finančna konstrukcija usklaje-
na s predračuni.

Prijavitelj mora predhodno preveriti raz-
položljivost javne površine za prijavljeno pri-
reditev v izbranem terminu (Mestne storitve 
d.o.o.).

XII. Vloge, razpisna dokumentacija, na-
čin prijave in razpisni roki

Javni razpis je odprt do 19. 4. 2012, do 
14. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju 
od objave razpisa do 19. 4. 2012, do 14. ure. 
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najka-
sneje do 19. 4. 2012, do 14. ure prispela po 
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. 
nadstropje). Prepozne vloge bodo s skle-
pom zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v za-
prti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne od-
piraj – Vloga na javni razpis za sofinancira-
nje priprave in izvedbe poletnih prireditev 
v MONG v letu 2012«, in s polnim nazivom 
in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis 
je priložen razpisni dokumentaciji in ga pri-
lepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne do-
kumentacije. Dokazila se prilagajo v fotoko-
pijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva 
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na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko 
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listi-
ne, s katerimi dokazuje posamezna dejstva 
oziroma izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 19. 4. 2012, 
ob 17. uri. Vloga je formalno popolna, če 
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki 
jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je 
vsebinsko popolna, če je prireditev skladna 
s pogoji in drugimi zahtevami za sofinanci-
ranje prireditev.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo odda-
ne na obrazcih razpisne dokumentacije in 
vsebinsko nepopolne vloge s sklepom zavrže 
pristojni organ. Prijavitelje, katerih vloge na 
razpis niso formalno popolne, pristojni organ 
v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja 
vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. For-
malno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v po-
stavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni 
organ s sklepom. Po preteku postavljenega 
roka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Odločbe, s katerimi bo odločeno 
o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasne-
je v 30 dneh od zaključka razpisa.

XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija 

z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, 
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo 
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, 
soba št. 31), vsak delovni dan med 9. in 
12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko 
posreduje tudi po elektronski pošti, če prija-
vitelj na spodaj navedeni elektronski naslov 
posreduje prošnjo za dvig razpisne doku-
mentacije. Dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak 
delovni dan, med 9. in 12. uro na Oddel-
ku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova 
Gorica na tel. 05/335-01-77 (Matej Jakin). 
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati 
tudi po elektronski pošti: matej.jakin@nova-
-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 330-0001/2012-3 Ob-1961/12
Na podlagi Odloka o proračunu Ob-

čine Vojnik za leto 2012 (Uradni list RS 
št. 34/11, z dne 24.12.2011) in Pravilni-
ka o dodeljevanju pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: 
pravilnik) občinska uprava Občine Vojnik 
objavlja

javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva in podeželja  

v Občini Vojnik v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa: Občina Voj-

nik (v nadaljevanju: občina) razpisuje ne-
povratna finančna sredstva za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 
2012 po shemi državnih pomoči v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) 
št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

III. Upravičenci – pogoji in merila za do-
delitev sredstev

Do sredstev so upravičeni:
(1) za Ukrep 1:
– nosilci kmetijskih gospodarstev - prav-

ne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primar-
no pridelavo kmetijskih pro izvodov, imajo 
sedež na območju občine in so vpisani v re-
gister kmetijskih gospodarstev (v nadaljeva-
nju: nosilci kmetijskih gospodarstev).

Sredstva so v proračunu omejena. Koli-
kor sredstev na posamezni proračunski po-
stavki ne bodo porabljena, se lahko ta pre-
razporedijo na ostale proračunske postavke 
v skladu z Odlokom o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2012.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi 
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri 
ukrepu tega razpisa.

IV. Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno pro izvodnjo (Ukrep 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev sku-

paj znaša 58.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodar‑

stev z živinorejsko in rastlinsko pro izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pri-

padajočo notranjo opremo (oprema za kr-
mljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, 
mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pripa-
dajočo opremo;

– nakup kmetijske mehanizacije in opre-
me, vključno z računalniško programsko 
opremo;

– nakup kmetijskih zemljišč, v vredno-
sti do 10 % celotne naložbe, če je nakup 
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne 
investicije;

– prva postavitev ekstenzivnih travniških 
sadovnjakov ter prva postavitev oz. pre-
strukturiranje intenzivnih trajnih nasadov 
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov 
ter hmeljišč;

– nakup in postavitev rastlinjakov, pla-
stenjakov vključno s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč 

in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nad-

zorovano pašo domačih živali in obor za rejo 
gojene divjadi;

– naložbe v izvedbo agromelioracijskih 
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovo-
zne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na 
kmetijskih gospodarstvih.

Pomoči se dodelijo za naložbe v živino-
rejsko in rastlinsko pro izvodnjo na kmetij-
skih gospodarstvih, razen za rejo toplokrv-
nih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo 
drobnice se pomoči dodelijo na območjih 
z omejenimi dejavniki.

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro-

izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega 

okolja in izboljšanje higienskih razmer ali 
standarda za dobro počutje živali.

Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sred-

stev mora biti predložena v skladu z zahte-
vami razpisne dokumentacije,

– investicija mora biti zaključena pred iz-
plačilom sredstev,

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo 
(UKREP 1) 58.000,00 EUR

Skupaj 58.000,00 EUR
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– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega 
gospodarstva in mora imeti stalno prebiva-
lišče na naslovu kmetijskega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se mo-
rajo glasiti na ime nosilca kmetijskega go-
spodarstva; v primeru, da je kmetija vklju-
čena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetij-
skega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investi-
cijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od 
navedenih ciljev ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu mora-
jo 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 investi-
cija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih 
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najka-
sneje do zaključka investicije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva 
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primer-
ljivih površin.

– po zaključku investicije bo le-ta v upo-
rabi za namen, za katerega je upravičenec 
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu 
sredstev,

– vlagatelj lahko vloži vlogo za izključno 
za en predmet pomoči.

*Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin 
se šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) 
ali

– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali eksten-
zivnih 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 pride-
lavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu 
(GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pride-
lavi gob ali

– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma dru-

gih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je 

podlaga za preračun 1 ha primerljivih kme-
tijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale po-
goje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeže-
lja v Občini Vojnik za programsko obdobje 
2007-2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– izdelan načrt izvedbe projekta s popi-
som del, opreme in tehnologijo, ki ga pripra-
vi za to pristojna strokovna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za name-
ravano investicijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za iz-
vedbo investicije, kolikor se za to vrsto na-
ložbe izdajajo dovoljenja;

– gradbena dela morajo biti izvedena 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

– mnenje o upravičenosti in ekonomič-
nosti investicije, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba;

– naložba mora biti v skladu s Standardi 
Skupnosti;

– kmetijsko gospodarstvo mora prispe-
vati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih 

specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti 
razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetijsko 
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro 
počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska 
podjetja, ki niso podjetja v težavah.

Omejitve
Podpore 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,
– samostojen nakup živali in samostojen 

nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja 

občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih 

javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup pro izvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še 

dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za 

tekoče leto Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja,

– mnenje o upravičenosti in ekonomič-
nosti investicije, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba;

– ponudbo oziroma predračun za name-
ravano investicijo oziroma študijo, za pro-
jektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,

– v primeru investicij povezanih z gra-
ditvijo objektov: ustrezno prostorsko doku-
mentacijo,

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo 
katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena 

in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, pri-
vezov in boksov, električna oprema, prezra-
čevalni sistemi, napajalni sistemi …);

– stroški nakupa in montaže nove teh-
nološke opreme (za krmljenje, molžo in iz-
ločke,...),

– stroški nakupa materiala, opreme in 
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih 
objektov;

– stroški nakupa nove kmetijske meha-
nizacije in opreme, vključno z računalniško 
programsko opremo;

– stroški prve postavitve ekstenzivnih 
trajnih nasadov ali postavitve oz. prestruk-
turiranja (zamenjave sort) obstoječih inten-
zivnih nasadov (priprava zemljišča in po-
stavitev opore in ograje, nakup sadilnega 
materiala, postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka 
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči;

– stroški nakupa opreme za ureditev pa-
šnikov in obor (oprema za ograditev in pre-
graditev pašnika na pašne čredinke, pašni 
aparat, ureditev napajališč, …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, 
razen drenažna dela in material za drenažo 
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, plani-
ranja, stroški vzpostavitev travinja, razen 
drenažna dela in material za drenažo, …);

– splošni stroški, povezani s pripravo in 
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, in-
ženirjev in svetovalcev, stroški študije za 
izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne 

velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo 

javna sredstva za namen investicije.
Višina sofinanciranja:
Finančna pomoč se dodeli v obliki ne-

povratnih sredstev v višini 58.000,00 EUR.
– Do 40 % upravičenih stroškov investici-

je, do porabe sredstev.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči je 

5.000,00 EUR/letno na posameznika/samo 
en predmet pomoči, minimalni znesek po-
moči je 200,00 EUR.

– Najvišji znesek dodeljene pomoči 
posameznemu podjetju ne sme preseči 
400.000 EUR v obdobju treh proračunskih 
let.

V. Rok za prijavo na javni razpis
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za 

dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik v letu 
2012«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predlože-
ne kot dokazila k ukrepu.

Vloga bo na voljo od dneva te objave 
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Obči-
ne Vojnik ali na spletni strani Občine Vojnik: 
www.vojnik.si in www.mojaobcina.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do 
vključno ponedeljka, 14. maja 2012. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprtih 
kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis 
Kmetijstvo 2011«.

na vedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pra-
vilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo 
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo od-
dane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem 
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana za-
vrnjene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna 
nakažejo na transakcijski račun na podlagi 
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati doka-
zila o plačilu obveznosti in račune oziroma 
dokumentacijo glede na posamezen ukrep. 
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena 
na Občino Vojnik najkasneje do datumov 
navedenih v javnem razpisu.

Računi in dokazila o plačilu obveznosti 
za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen 
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne de-
javnosti na kmetijah, morajo biti z datumom 
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred 
izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot raču-
ne z datumom po roku za oddajo zahtevka 
komisija ne bo upoštevala.

Strokovna komisija lahko zmanjša delež 
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri 
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihod-
kov proračuna občine za leto 2012,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je 
zagotovljenih sredstev v proračunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti 
proračun Občine Vojnik za leto 2012. Sred-
stva bodo praviloma izplačana v letu 2012.

VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sred-

stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja v Občini Vojnik spremlja in preverja 
pri prejemnikih občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kmetijstva, na terenu 
pa namensko porabo sredstev komisija, ki 
jo imenuje župan.

V primeru nenamensko porabljenih 
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o do-
deljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za 
programsko obdobje 2007–2013, mora pre-
jemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi 
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve leti.

Opomba: občinska uprava lahko po od-
piranju vlog vzorčno preveri resničnost po-
datkov na terenu. V primeru ugotovljenih 
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo 
za določen namen odobrena sredstva in 
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih 
sredstev za naslednjih pet let.

VIII. Mesto oddaje vloge: prijavni obra-
zec bo na razpolago v tajništvu občinske 
uprave Občine Vojnik od dneva te objave 
v času uradnih ur in ves čas na spletnih stra-
neh Občine Vojnik (www.vojnik.si in www.
mojaobcina.si ). Vloge sprejemamo na na-
slovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik, v času uradnih ur.

IX. Dodatne informacije: vse dodatne in-
formacije v zvezi z razpisom lahko zaintere-
sirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan 
na tel. 03/780-06-20 ali 051/315-841 (Petra 
Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Ob-
čine Vojnik.

Občina Vojnik

Rok za prijavo Datum odpiranja vlog Rok za oddajo zahtevka

Ponedeljek, 14. maj 2012 Sreda, 16. maj 2012 Petek, 7. september 2012

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od da-
tuma odpiranja vlog.

VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisi-

ja, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Po-
polne vloge upravičencev se bodo obravna-
vale po kronološkem vrstnem redu, kolikor 
več vlog prispe isti dan se šteje ura oddane 
vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču.

Strokovna komisija bo opravila pregled 
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev 
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog 
ne bo javno.

O dodelitvi sredstev upravičencem od-
loča direktor občinske uprave ali druga 
od direktorja pooblaščena uradna oseba 
s sklepom, na predlog komisije. Upravi-
čencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev za posamezen ukrep. Upraviče-
nec pred izdanim sklepom ne sme priče-
ti izvajati aktivnosti za katera so sredstva 
namenjena.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka 
lahko upravičenec vloži pritožbo županu 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna. Z izbranimi kandi-
dati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo 
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Št. 478-108/2012 Ob-1946/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 

21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Mestne občine Koper
1.Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris 
Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. 

Krkavče, stavbišče, v izmeri 59 m2, za iz-
klicno ceno 33.915,00 €, brez 2 % davka na 
promet nepremičnin;

2. Nepremičnina s parc. št. 133/10.S 
k.o. Podpeč, stavbišče, v izmeri 86 m2, za 
izklicno ceno 3.526,00 €, brez 2 % davka na 
promet nepremičnin;

3. Nepremičnina s parc. št. 172/1.S 
k.o. Tinjan, stavbišče, v izmeri 110 m2 in 
dvorišče, v izmeri 324 m2 ter nepremičnina 
s parc. št. 172/2.S k.o. Tinjan, stavbišče, 
v izmeri 126 m2 in dvorišče, v izmeri 257 m2, 
vse v skupni izmeri 817 m2, obe za izklicno 
ceno 55.766,00 €, brez 2 % davka na pro-
met nepremičnin;

4. Nepremičnina s parc. št. 6351, 
k.o. Škofije, stanovanjska stavba, v izmeri 
66 m2, za izklicno ceno 19.410,00 €, brez 
2 % davka na promet nepremičnin;

5. Nepremičnina s parc. št. 2780, k.o. 
Koštabona, stavbišče, v izmeri 18 m2, za 
izklicno ceno 3.026,00 €, brez 2 % davka na 
promet nepremičnin;

6. Nepremičnina s parc. št. 3320, k.o. 
Marezige, stanovanjska stavba, v izmeri 
64 m2 in dvorišče, v izmeri 188 m2, vse 
v skupni izmeri 252 m2, za izklicno ceno 
31.421,00 €, brez 2 % davka na promet ne-
premičnin;

7. Nepremičnina – poslovni objekt 
v Kopru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, 
k.o. Koper, v izmeri 153,45 m2, za izklicno 
ceno 219.725,00 €, brez 2 % davka na pro-
met nepremičnin;

8. Nepremičnina – poslovni pro-
stor v Kopru, Garibaldijeva ulica 6, s parc. 
št. 751, k.o. Koper, v izmeri 25,4 m2, za iz-
klicno ceno 31.890,00 €, brez 2 % davka na 
promet nepremičnin;

9. Nepremičnina s parc. št. 266/5, k.o. 
Topolovec, v izmeri 299 m2, za izklicno ceno 
1.701,00 €, brez 20 % DDV;

10. Nepremičnina s parc. št. 526/11, 
k.o. Hribi, v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 
74.130,00 €, brez 20 % DDV;

11. Nepremičnina s parc. št. 526/13, 
k.o. Hribi, v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 
69.499,00 €, brez 20 % DDV;

12. Nepremičnina s parc. št. 4115/2, 
k.o. Bertoki, vinograd, v izmeri 303 m2, nji-
va, v izmeri 291 m2 in stanovanjska stavba, 
v izmeri 16 m2, v skupni izmeri 610 m2, za 
izklicno ceno 58.965,00 €, brez 2 % davka 
na promet nepremičnin;

13. Nepremičnina s parc. št. 1608, k.o. 
Krkavče, v izmeri 280 m2, za izklicno ceno 
19.616,00 €, brez 20 % DDV;

14. Nepremičnina s parc. št. 2688/9, 
k.o. Bertoki, v izmeri 703 m2, za izklicno 
ceno 73.515,00 €, brez 20 % DDV;

15. Nepremičnina s parc. št. 2688/10, 
k.o. Bertoki, v izmeri 704 m2, za izklicno 
ceno 73.410,00 €, brez 20 % DDV;

16. Nepremičnina s parc. št. 362/1, 
k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno 
ceno 67.861,00 €, brez 20 % DDV;

17. Nepremičnina s parc. št. 1652/2, 
k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno 
ceno 66.097,00 €, brez 20 % DDV;

18. Nepremičnina s parc. št. 1124/7, 
k.o. Jernej, v izmeri 326 m2, za izklicno ceno 
25.178,00 €, brez 20 % DDV;

19. Nepremičnini s parc. št. 312 in 
313, k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za 
izklicno ceno 79.045,00 €, brez 20 % DDV;

20. Nepremičnina s parc. št. 1394/2, 
k.o. Škofije, v izmeri 1090 m2, za izklicno 
ceno 113.911,00 €, brez 20 % DDV;

21. Nepremičnina s parc. št. 777/16, 
k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno 
ceno 93.866,00 €, brez 20 % DDV;

22. Nepremičnina s parc. št. 660/8, 
k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno 
104.994,00 €, brez 20 % DDV;

23. Nepremičnina s parc. št. 660/13, 
k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno 
119.068,00 €, brez 20 % DDV;

24. Nepremičnina s parc. št. 2105/2, 
k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4 
– ine, za izklicno ceno 21.139,00 €, brez 
20 % DDV;

25. Nepremičnina s parc. št. 663/18, 
k.o. Hribi, v izmeri 305 m2, za izklicno ceno 
25.221,00 €, brez 20 % DDV;

26. Nepremičnina s parc. št. 2544/4, 
k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do dele-
ža 81/100-in, za izklicno ceno 52.640,00 €, 
brez 20 % DDV;

27. Nepremičnina s parc. št. 1464/7, 
k.o. Koper, v izmeri 1012 m2, za izklicno 
ceno 109.676,00 €, brez 20 % DDV;

28. Nepremičnina s parc. št. 1465/3, 
k.o. Koper, v izmeri 849 m2, za izklicno ceno 
108.248,00 €, brez 20 % DDV;

29. Nepremičnina s parc. št. 1464/23, 
k.o. Koper, v izmeri 2698 m2, za izklicno 
ceno 292.396,00 €, brez 20 % DDV;

30. Nepremičnine s parc. št. 1637, 
1639 in 1640, k.o. Koper, v skupni izmeri 
2208 m2, za izklicno ceno 228.031,00 €, 
brez 20 % DDV;

31. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 
1809/2, 54.S in 309.S, k.o. Jernej, 
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 
3.325.200,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 % 
davek na promet nepremičnin;

32. Nepremičnine s parc. št. 413, 414, 
415, 416, 417, 418, vse k.o. Oltra, v sku-
pni izmeri 19.945,00 m2, za izklicno ceno 
2.029.304,00 €, brez 20 % DDV;

33. Nepremičnine s parc. št. 938/3, 
940 in 942/2, k.o. Oltra, v skupni izmeri 
3348 m2, za izklicno ceno 271.255,00 €, 
brez 20 % DDV;

34. Nepremičnina s parc. 1313/2, k.o. 
Oltra, v izmeri 1220 m2, za izklicno ceno 
118.996,00,00 €, brez 20 % DDV;

35. Nepremičnina s parc. št. 1795/6, 
k.o. Jernej, v izmeri 532 m2, za izklicno ceno 
63.937,80 €, brez 20 % DDV;

36. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 
5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 
5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse 
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za 
izklicno ceno 4.880.785,00 €, brez 20 % 
DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin;

37. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 
1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 
2691 m2, za izklicno ceno 473.616,00 €, 
brez 20 % DDV;

38. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semede-
la, v skupni izmeri 9052 m2, za izklicno ceno 
1.520.736,00 €, brez 20 % DDV;

39. Nepremičnine s parc. 
št. 1969/3,1968/3, 2013/13, vse k.o. Seme-
dela, v skupni izmeri 10140 m2, za izklicno 
ceno 1.589.952,00 €, brez 20 % DDV oziro-
ma 2 % davka na promet nepremičnin;

40. Nepremičnina s parc. št. 2013/11, 
k.o. Semedela, v izmeri 2480 m2, za izklicno 
ceno 388.864,00 €, brez 20 % DDV;

41. Nepremičnina s parc. št. 1064, 
k.o. Oltra, v izmeri 2025 m2, za izklicno ceno 
266.794,00 €, brez 2 % davka na promet 
nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 

2. točke te javne dražbe, najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 20 % da-
vek na dodano vrednost oziroma 2 % davek 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu vi-

deno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Kr-

kavče, se nahaja na ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajan 
objekt.

Nepremičnina s parc. št. 133/10.S, k.o. 
Podpeč, se nahaja na ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. 
V naravi gre za ruševino.

Nepremičnini s parc. št. 172/1.S in 
172/2.S, k.o. Tinjan, se nahajata na uredi-
tvenem območju za poselitev, v območju 
izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za 
mešano urbano rabo, v naselju Kolombar. 
V naravi gre za dotrajano stanovanjsko 
stavbo.

Nepremičnina s parc. št. 6351, k.o. Ško-
fije, se nahaja na ureditvenem območju za 
poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki 
je namenjeno za mešano urbano rabo. Gre 
za dotrajano stanovanjsko stavbo, v kateri 
se nahaja obok, ki predstavlja prehod ozi-
roma dostopno pot, za katero bo v prodajno 
pogodbo vključena služnostna pravica v ko-
rist Mestne občine Koper.

Nepremičnina s parc. št. 2780, k.o. Ko-
štabona, se nahaja na ureditvenem obmo-
čju za poselitev, v območju izvenmestnih 

Javne dražbe
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naselij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo.

Nepremičnina s parc. št. 3320, k.o. Ma-
rezige, se nahaja na ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. 
V naravi gre za dotrajan objekt.

Nepremičnina – poslovni objekt v Ko-
pru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, k.o. 
Koper, v izmeri 153,45 m2, je lociran ob 
glavni pristaniški obali v Kopru. Objekt je 
lociran za prvo vrsto pozidave tako, da se 
nepozidana površina za to pozidavo razširi 
v tlakovan in urejen trg (Carpacciov trg), 
ob obalni cesti in urejenem obalnem spre-
hajališču. Lokal ni v obratovanju, ker nima 
za to urejenega uporabnega dovoljenja. 
Za poslovni prostor je sklenjeno najemno 
razmerje. Predmet ocenjevanja je gostin-
ski lokal pred notranjo prenovo, inventar 
oziroma oprema v poslovnem prostoru je 
v lasti najemnika.

Nepremičnina – poslovni prostor v Ko-
pru, na naslovu Garibaldijeva ulica 6, s parc. 
št. 751, k.o. Koper, v izmeri 25,4 m2, obsega 
pisarno, predprostor sanitarij in sanitarije. 
Poslovni prostor se nahaja v strogem cen-
tru mesta Koper v neposredni bližini glavnih 
mestnih ulic v peš coni, ob Kidričevi ulici, na-
sproti univerze. Za prostor je sklenjeno na-
jemno razmerje. Prostor trenutno ni v obra-
tovanju in je potreben prenove.

Nepremičnina s parc. št. 266/5, k.o. To-
polovec, se nahaja v ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izven mestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Močunigi.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 
526/13, k.o. Hribi, se nahajajo v ureditve-
nem območju za poselitev, v območju izven 
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano 
urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnina s parc. št. 4115/2, k.o. 
Bertoki, se nahaja na območju poselitve-
nih površin, na območju razpršene gradnje. 
V naravi gre za objekt s pripadajočim ze-
mljiščem, ki ga ima v uporabi zakupnik parc. 
št. 4115/1, k.o. Bertoki, ki je v lasti Republike 
Slovenije. Navedeni objekt je bil v preteklo-
sti s strani uporabnika obnovljen in nekoliko 
povečan.

Nepremičnina s parc. št. 1608, k.o. Kr-
kavče, se nahaja v ureditvenem območju za 
poselitev, v območju izven mestnih naselij, 
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Krkavče.

Nepremičnini s parc. št. 2688/9, 2688/10, 
k.o. Bertoki se nahajata v ureditvenem ob-
močju za poselitev, v območju izven mestnih 
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo, v naselju Pobegi.

Nepremičnini s parc. št. 362/1, 1652/2, 
k.o. Šmarje se nahajata v ureditvenem ob-
močju za poselitev, v območju izven mestnih 
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo, v naselju Šmarje.

Nepremičnina s parc. št. 1124/7, k.o. Jer-
nej se nahaja v ureditvenem območju za 
poselitev, v območju izven mestnih naselij, 
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Kolomban.

Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. 
Plavje, se nahajata v ureditvenem območju 
za poselitev, na območju za promet in zve-
ze, v neposredni bližini Mejnega prehoda 
Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 1394/2, k.o. 
Škofije, se nahajata v ureditvenem obmo-
čju za poselitev, v območju izven mestnih 

naselij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo, v naselju Zgornje Škofije.

Nepremičnina s parc. št. 777/16, vse k.o. 
Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za 
poselitev, v območju izven mestnih naselij, 
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v zaselku Puberli.

Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13 
in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ure-
ditvenem območju za poselitev, v območju 
izven mestnih naselij, ki je namenjeno za 
mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini.

Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. 
Boršt, se nahaja na območju izven mestnih 
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper 
prodaja solastniški delež na navedeni ne-
premičnini v višini 3/4-ine.

Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Se-
medela, se nahaja v ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih na-
selij, ki je namenjeno za mešano urbano 
rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Ko-
per prodaja solastniški delež na navedeni 
nepremičnini v višini 81/100-in.

Nepremičnine s parc. št. 1465/3, 
1464/23, 1464/7, 1637, 1639 in 1640, vse 
k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem ob-
močju za poselitev, na območju za centralne 
dejavnosti, v naselju Koper.

Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 
54.S in 309.S, k.o. Jernej, se nahajajo v ure-
ditvenem območju za poselitev, v območju 
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran – 
na območju Debelega rtiča.

Nepremičnine s parc. št. 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 940, 942/2, 938/3, 1313/2, 
vse k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za cen-
tralne dejavnosti, v naselju Ankaran.

Pretežni del parc. št. 1064, k.o. Oltra, se 
nahaja v ureditvenem območju za poselitev, 
na območju za centralne dejavnosti, v nase-
lju Ankaran, manjši del pa znotraj ureditve-
nega območja, na območju za rekreacijo in 
urbano zelenje.

Nepremičnina s parc. št. 1795/6, k.o. 
Jernej, se nahaja na območju poselitvenih 
površin, v območju izven mestnih naselij, ki 
je namenjeno za mešano urbano rabo, v na-
selju Ankaran – zaselek Barižoni.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 
5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. 
Bertoki, se nahajajo v ureditvenem obmo-
čju za poselitev, na območju za pro izvodne 
dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 
1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 
1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. 
Semedela, se nahajajo v ureditvenem ob-
močju za poselitev, na območju za stanova-
nja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Vse predmetne nepremičnine se naha-
jajo na območju, ki se ureja po določilih 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 
24/01, in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 
124/08, 22/09), razen nepremičnin s parc. 
št. 1465/3, 1464/6, 1464/7, 1637, 1639 in 
1640, k.o. Koper, ki se urejajo po določi-
lih Odloka o zazidalnem načrtu ob Slavčku 
(Uradne objave, št. 8/1984), nepremičnin 
s parc. št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 
5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 
5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. Berto-
ki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja 

po določilih Odloka o ureditvenem načrtu 
»Gradbena cona Sermin« (UO, št. 32/87) ter 
parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 1981/11, 
1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 2013/13, 
2013/11, vse k.o. Semedela, ki se nahajajo 
na območju, ki se ureja z Odlokom o zazi-
dalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne 
objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/03, Uradni 
list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08), ka-
teri je v postopku spremembe za določitev 
nove namenske rabe objektov (stanovanj-
ska – pod zap. št. 39 in 40 ter trgovsko 
poslovna dejavnost – pod zap. št. 37 in 38).

Nepremičnine, ki so predmet javne draž-
be, predstavljajo stvarno premoženje v lasti 
Mestne občine Koper, katerega slednja ne 
potrebuje za opravljanje svojih nalog, skla-
dno s 4. členom Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).

Kolikor bi se na nepremičninah, ki 
so predmet javne dražbe, izkazalo, da so 
obremenjene z gospodarsko javno infra-
strukturo, se kupec zaveže skleniti ustre-
zno služnostno pogodbo v korist upravljavca 
navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana 
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, 
da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti pro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku 
dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Mestna 
občina Koper pravico zadržati vplačano 
varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na pod-
lagi zemljiško knjižnega dovolila po plačilu 
celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupni-

no najkasneje v 30 dneh od izdaje računa 
s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistve-
na sestavina pogodbe. V primeru, da kupec 
ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se 
prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 12. 4. 

2012, v prostorih sejne sobe, v pritličju Me-
stne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se 
bodo morali pred začetkom draženja zain-
teresirane nepremičnine izkazati z dokazili, 
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če 
udeleženec javne dražbe ne predloži zahte-
vanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj 
navedenih pogojev, ne more sodelovati na 
javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu 
s pravnim redom RS lahko postane lastnik 
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– Predloži izvirnik veljavnega osebnega 
dokumenta in davčno številko, če se prijavi 
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni 
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, 
če se prijavi samostojni podjetnik;

– Predloži pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe, pri čemer mora 
biti podpis overjen, v primeru če se v imenu 
ponudnika javne dražbe udeleži poobla-
ščenec.
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Vse listine, razen dokazil o plačilu var-
ščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa 
overjeno kopijo listine.

9. Varščina:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni 

dražbi, morajo vplačati varščino v višini 20 % 
od izklicne cene nepremičnin na podračun 
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila (UJP) 
– Urad Koper številka: 01250-0100005794, 
obvezni sklic na številko 00 478-108-2012-
…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do vključno 10. 4. 
2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom 
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po 
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudni-
ku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil 
pogodbe ali plačal kupnine, lahko organiza-
tor javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: 
javna dražba bo ustna.

Nepremičnine bodo prodane po načelu 
videno kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vode-
nje postopkov razpolaganja in upravljanja 
s stvarnim premoženjem občine (v nadalje-
vanju komisija) ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za 
posamezno nepremičnino. Takrat komisija 
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je jav-
na dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je 
mogoče podati, dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe. Morebitne spore reši 
komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti kadar-
koli prekine oziroma ustavi postopek proda-
je, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo
Stroške sklenitve pogodbe, davek na do-

dano vrednost oziroma davek na promet 
nepremičnin, stroške notarskih storitev ter 
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec 
nepremičnin.

12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si 
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji pro-
daji nepremičnin in neodplačno ter časovno 
neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne in-
frastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne 
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10).

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila 
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko in-
teresenti dobijo na Uradu za nepremični-
ne Mestne občine Koper, tel. 05/6646-273, 
v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 352-0005/2010 Ob-1960/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevni-

ca, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. 
do 34. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 111. člena 

Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 63/11, 103/11) ter sklepa Občinskega 
sveta Občine Sevnica z dne 29. 2. 2012, 
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – 

večstanovanjska stavba
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: 

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sev-
nica, tel. 07/816-12-00; faks 07/816-12-10.

2. Opis predmeta prodaje:

Parc. št. k.o. Površina m² Vrsta rabe Izklicna cena 
v €

600/6 Goveji Dol
390 dvorišče

25.800,00
162 stan. stavba

Na parceli stoji večstanovanjska stavba, 
št. 1389-280, pritlična z neizkoriščenim pod-
strešjem, zgrajena leta 1945, zunanje izme-
re 16,50 × 9,30 m + 4,20 × 1,95 m. V stavbi 
so tri stanovanja in skupni del s hodnikom 
in skupnimi sanitarijami.

Nepremičnina leži v stanovanjskem 
 območju v mejah urbanistične zasnove na-
selja. Nepremičnina je vseh bremen prosta.

Komunalna opremljenost nepremičnine: 
elektrika, javna kanalizacija, javni vodovod, 
telefon, dostop je urejen neposredno iz ce-
ste, javna razsvetljava.

3. Izklicna cena: izklicna cena za nepre-
mičnino pod točko 2. znaša 25.800,00 EUR. 
Cena ne vključuje zakonsko določenega 
davka na promet nepremičnin (2 %).

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 200,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na tran-

sakcijski račun Občine Sevnica, 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, v osmih dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne porav-
na kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodaj-
na pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine 
v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila 
v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna 
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni 
po zaključku javne dražbe. Prodajno pogod-
bo pripravi Občina Sevnica.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo v sredo, 11. 4. 2012, v sejni sobi Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začet-
kom ob 11. uri.

8. Varščina: dražitelji morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino v znesku 
10 % vrednosti izklicne cene za nepremič-
nino (2.580,00 EUR). Varščina se naka-
že na transakcijski račun Občine Sevni-
ca, št. 01310-0100008286, odprt pri Banki 
 Slovenije, s pripisom »Javna dražba – Kr-
melj 56«.

9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje 
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno 
najkasneje v osmih dneh po zaključku jav-
ne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se 
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, orga-
nizator dražbe obdrži varščino.
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10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi 
in rok za prijavo

Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali 
pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe 
vplačala varščino in je pred začetkom javne 
dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine 
s priloženo številko računa za primer vračila 
varščine.

Če se bo v imenu ponudnika javne draž-
be udeležil pooblaščenec, mora ta imeti ne-
omejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in ga je podpisala 
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen 
pri upravnem organu ali pri notarju.

11. Pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu vide-

no – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva (davek na promet nepremičnin, overi-
tev, vložitev ZK predloga) nosi kupec.

Izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe cene ne zvi-
ša pred tretjim izklicem, se šteje, da je spre-
jeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko 
je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno 
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega 
dražitelja se kot uspešnega pozove, da na 
zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je 
ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe.

Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je 
javna dražba neuspešna.

Javno dražbo bo vodila komisija za iz-
vedbo postopka javne dražbe oziroma poo-
blaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

Pooblaščena oseba za vodenje javne 
dražbe lahko s soglasjem predstojnika po-
stopek ustavi do sklenitve pravnega posla, 
pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana 
varščina in izkazani stroški za prevzem raz-
pisne dokumentacije.

12. Informacije o podrobnejših pogojih: 
dodatne informacije o pogojih in predme-
tu javne dražbe se lahko pridobijo na se-
dežu Občine Sevnica, vsak delovni dan, 
med uradnimi urami, pri Romanu Strlekar-
ju, tel. 07/816-12-69, e-pošta: roman.strle-
kar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica
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Št. 014-6/2012 Ob-1911/12
Na podlagi 12. člena Odloka o ustano-

vitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ko-
per (Uradne objave, št. 10/04) in sklepa 
župana, št. 014-6/2012 z dne 7. 3. 2012, 
župan Mestne občine Koper objavlja razpis 
za imenovanje

direktorja Pokrajinskega muzeja Ko-
per, Kidričeva 19, 6000 Koper.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, 
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne 
smeri;

– poznavanje muzejske ali njej sorodne 
stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod;

– najmanj pet let delovnih izkušenj v mu-
zejski ali njej sorodni stroki;

– aktivno znanje italijanskega jezika in 
enega od svetovnih jezikov;

– obvladovanje uporabe računalnika;
– organizacijske in vodstvene sposob-

nosti.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za di-

rektorja predložiti program razvoja zavoda.
Kandidata za direktorja bo na podla-

gi predhodnega mnenju sveta zavoda ime-
noval župan Mestne občine Koper za dobo 
petih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpi-
sa na naslov, Mestna občina Koper, Urad 
za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 
10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom 
''Razpis – direktor Pokrajinskega muzeja 
Koper''.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konsko predvidenem roku.

Mestna občina Koper

Št. 19/2012 Ob-1912/12
Svet zavoda Osnovne šole XIV. divizije 

Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo, 
na podlagi določb Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZO-
FVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 
in 20/11) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (dokazila o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu (neobve-
zno), potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-

vega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
program vodenja zavoda, opis delovnih iz-
kušenj v vzgoji in izobraževanju s kratkim 
življenjepisom) naj kandidati/ke pošljejo 
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole XIV. divizije Senovo, 
Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo, s pripisom 
“Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbo-
ru prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda  
Osnovne šole XIV. divizije Senovo

 Ob-1918/12
Na podlagi 1. seje sveta Osnovne šole 

Toneta Šraja Aljoše, Nova vas 4b, 1385 
Nova vas, razpisujemo eno delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skla-
du z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 64/09, 
65/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandi-
dat bo imenovan za dobo 5 let.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, po-
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost, program vode-
nja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah 
in kratkim življenjepisom), pošljite do vključ-
no 6. 4. 2012, na naslov: Svet Osnovne 
šole Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 
Nova vas, z oznako »Prijava za razpis za 
ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri 
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

Št. 23/120314 Ob-1919/12
Veterinarska zbornica na podlagi 44. čle-

na Statuta Veterinarske zbornice (Uradni list 
RS, 16/02) razpisuje delovno mesto

izvršnega direktorja Veterinarske 
zbornice.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– najmanj univerzitetno izobrazbo veteri-
narske medicine,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkazane vodstvene in organizacijske 

sposobnosti,
– opravljen preizkus strokovne usposo-

bljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– aktivno znanje vsaj enega jezika EU,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri 

leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Ponudbe z obveznimi dokazili o izpol-

njevanju pogojev, kratkim življenjepisom in 
opisom dosedanjih izkušenj pričakujemo 
v osmih dneh po objavi, na naslov: Veteri-
narska zbornica, Cesta 24. junija 25, 1231 

Ljub ljana, z obveznim pripisom »Razpis – 
izvršni direktor«.

Kandidati bodo o izboru pisno obvešče-
ni v osmih dneh po imenovanju izbranega 
kandidata.

Podrobnejše informacije so na voljo po 
tel. 01/563-26-70.

Veterinarska zbornica

 Ob-1951/12
Svet zavoda OŠ Ljubno ob Savinji, Ce-

sta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji, na 
podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole 
Ljubno ob Savinji, z dne 14. 3. 2012, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske 
pogoje in posebne pogoje, skladno z Za-
konom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno in prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 34/11).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, po-
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev in potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zo-
per spolno nedotakljivost, program vodenja 
zavoda, dosedanje izkušnje, kratek življe-
njepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda OŠ Ljubno ob Savinji, 
Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji, 
z oznako »Prijava na razpis ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Ljubno ob Savinji

Št. 19/2012 Ob-1952/12
Svet Vrtca Tončke Čečeve, Maribor-

ska 43, 3000 Celje, v skladu s 35. členom 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 
in 8/96) in 58. členom ZOFVI ((Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
(ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 
– popr.) in 20/11) ter sklepa 1. seje Sveta 
Vrtca Tončke Čečeve z dne 15. 3. 2012, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakon-
ske pogoje in posebne pogoje, ki jih določa 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZO-
FVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 – 
popr.) in 20/11).

Kandidat mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, na-

Razpisi delovnih mest
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zivu, opravljenem strokovnem izpitu, opra-
vljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko 
kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si 
ga mora pridobiti v enem letu po začetku 
mandata), dosedanjih delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenje-
pisom, potrdilo iz kazenske evidence o ne-
kaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznova-
nosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost, s potrdilom sodišča, da ose-
ba ni v kazenskem postopku oziroma zo-
per njo ni vložena pravnomočna obtožnica, 
s priloženo pisno izjavo, da pri kateremkoli 
drugem sodišču – izven kraja prebivališča – 
zoper osebo ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotaklji-
vost) ter program vodenja zavoda, pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici 
na naslov: Svet Vrtca Tončke Čečeve, Mari-
borska 43, 3000 Celje, z oznako »za razpis 
ravnatelja«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo za-
dnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana 
na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za moške in ženske.

Svet Vrtca Tončke Čečeve Celje

Št. 110-26/2012 Ob-1962/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 29. člena 

Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, 
št. 58/11 – ZDT-1):

a) 1 prosto mesto okrajnega državne-
ga tožilca na Okrožnem državnem tožil-
stvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz-

polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so-
dniško funkcijo, določene v 8. členu Zako-
na o sodniški službi, in posebne pogoje za 
imenovanje na mesto okrajnega državnega 
tožilca, določene v 24. členu Zakona o dr-
žavnem tožilstvu.

V skladu z 29. členom Zakona o držav-
nem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona 
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 91//09 in 33/11) 
mora prijava kandidata vsebovati naslednje 
podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi-

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav-

nega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmo-

žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-

ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življe-
njepis (v obliki Europass CV: http://www.eu-
ropass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzi-

tetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnje-
vanju posebnih pogojev za imenovanje na 
mesto okrajnega državnega tožilca.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodni-
ški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za imenovanje na mesto državnega tožilca 
lahko Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo pridobiva podatek o poslovni spo-
sobnosti kandidata za tožilsko funkcijo od 
upravljavca matičnega registra, podatek 
o državljanstvu pa od upravljavca central-
ne evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-1971/12
Na podlagi sprejetega sklepa na 7. seji, 

dne 7. 3. 2012 Svet zavoda Osnovne šole 
Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, Veliko 
Tinje 29, 2316 Zg. Ložnica, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 
47/10, 20/11 in 34/11. Kandidati morajo 
imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za 
dobo 5 let. Začetek dela je 1. 9. 2012.

Pošljite pisne prijave z dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem 

izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem 

izpitu (neobvezno),
– kratek življenjepis z opisom delovnih 

izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potr-
dilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ter pisno 
izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču 
(zunaj kraja prebivališča) zoper njega ni 
uveden kazenski postopek za kaznivo de-
janje zoper spolno nedotakljivost,

– program vodenja šole.
Pisne prijave posredujte v zaprti ovojnici 

v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Partizanska bolni-
šnica Jesen Tinje, Veliko Tinje 29, 2316 
Zgornja Ložnica, s pripisom »Za razpis rav-
natelja«.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obve-
stilo o imenovanju v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole  
Partizanska bolnišnica Jesen  Tinje

Št. 25/2012-1 Ob-1997/12
Svet Gimnazije Vič, Tržaška cesta 72, 

1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o finan-
ciranju v vzgoji in izobraževanju (ZOFVI, 
Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 

58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11) in 
sklepa 13. Seje Sveta zavoda Gimnazije 
Vič, z dne 20. 3. 2012, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja Gimnazije Vič.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne 

zakonske pogoje in posebne pogoje v skla-
du z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – Uradni list 
RS, št 16/07 – UPB, in 36/08, 58/09 (64/09 
popr., 65/09 popr.), 20/11).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspe-
šno vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
5 let.

Nastop dela 1. 9. 2012.
Pisno prijavo pošljite v osmih dneh po 

objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: 
Gimnazija Vič, Tržaška cesta 72, 1000 
Ljub ljana, s pripisom »za razpis ravnate-
lja«.

Prijava mora vsebovati dokazila o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev: potrdila o iz-
obrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem 
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
dokazila o delovnih izkušnjah in kratek ži-
vljenjepis, program vodenja zavoda, po-
trdilo, da zoper kandidata/ko ni vložena 
pravnomočna obtožnica niti ni izdana ne-
pravnomočna obsodilna sodba, potrdilo, da 
kandidat/ka ni zabeležena v evidenci prav-
nomočnih sodb, potrdilo, da kandidat/ka ni 
zabeležena v kazenski evidenci Ministrstva 
za pravosodje.

Potrdila ne smejo biti starejša od enega 
meseca.

Po končanem postopku bodo kandidati 
o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Gimnazija Vič

Št. 02/02-127/12 Ob-1998/12
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih 

razmerjih in na podlagi 18. člena Statuta 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Ma-
ribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Mari-
bor, razpis za delovno mesto

direktor zavoda,
za mandatno dobo 4 let in z možno-

stjo ponovnega imenovanja. Kandidati, ki 
se bodo prijavili na prosto delovno mesto, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene, 
ekonomske ali druge družboslovne smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj tri leta na vodstvenih delov-
nih mestih;

– da predloži program dela in razvoja 
zavoda.

Organizacijska, poslovna in upravlja-
vska znanja se bodo ugotavljala na podlagi 
pripravljenih programov.

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja gle-

de zahtevane izobrazbe, iz katerega mora 
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter 
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz ka-
terega je razvidna delovna doba in izpol-
njevanje pogoja glede vodstvenih izkušenj;

– pisno izjavo kandidata, da ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;
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– pisno izjavo kandidata, da za namen 
tega razpisa dovoljuje Zdravstvenemu 
domu dr. Adolfa Drolca Maribor pridobitev 
podatkov iz prejšnje alineje po uradni dol-
žnosti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
tek življenjepis in da kandidat v njej poleg 
formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
nja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne izjave se ne bodo 
uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo 
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za razpi-
sno komisijo – Ne odpiraj« na naslov: Služ-
ba za pravne in kadrovske zadeve Zdra-
vstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, 
Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-
pisa.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca  
Maribor
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Št. 011-48/2011/7 Ob-2006/12
V skladu s sklepom ministra za vi-

soko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
št. 011-48/2011/1 z dne 27. 1. 2012 o jav-
nem pozivu, se je na javni poziv, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 10/12, v roku prijavi-
lo premajhno število kandidatov, zato v skla-
du s sklepom ministra za šolstvo, znanost, 
kulturo in šport, št. 011-48/2011/6, Ministr-
stvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport za 
8 dni podaljšuje objavo javnega poziva

javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane 

Odbora Republike Slovenije za Zoisovo 
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje 

ambasador znanosti Republike 
Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih 
v Odbor imenuje Vlada Republike 

Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za iz-

jemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) 
v 10. členu določa, da ima Odbor Republi-
ke Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo 
priznanje, priznanje ambasador znanosti 
Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v 
nadaljevanju: Odbor za nagrade) 14 čla-
nov oziroma članic (v nadaljevanju: člani) 
in predsednika ali predsednico (v nadalje-
vanju: predsednik).

Navedeni javni poziv je namenjen predla-
ganju sedmih kandidatov za člane Odbora 
za nagrade v letu 2012 za mandatno dobo 
štirih let.

2. Predloge za članstvo v Odboru za 
nagrade lahko podajo Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, univerze in visokošol-
ski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske 
organizacije in posamezni raziskovalci.

3. Na podlagi posredovanih predlogov 
bo ministrstvo, pristojno za znanost obliko-
valo predlog kandidatov za člane Odbora 
za nagrade in ga posredovalo v imenovanje 
Vladi Republike Slovenije.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti predlagani kandidati so: mora biti ugleden 
in uveljavljen raziskovalec, ki izkazuje nad-
povprečne rezultate na svojem raziskoval-
nem področju ali biti strokovnjak na podro-
čju tehnike – tehnologije, inovator, izumitelj.

5. Predloge za članstvo v Odboru za 
nagrade predlagatelji posredujejo pisno. 
V imenu pravne osebe mora predloge po-
sredovati pooblaščena oseba pravne osebe.

6. Za posameznega predlaganega kan-
didata predlagatelj (pravna oseba ali posa-
mezni raziskovalec) predloži naslednje po-
datke: ime in priimek; datum rojstva; znan-
stveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe; 
naziv organizacije v kateri je zaposlen in 
delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; iz-
javo predlaganega kandidata, da pristaja na 
kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.

Predlagatelj mora poleg navedbe podat-
kov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi 
najpomembnejše reference kandidata za 
člana Odbora za nagrade.

7. V skladu z Zakonom o enakih mo-
žnostih moških in žensk želi Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo s tem 

javnim pozivom vzpodbuditi uravnoteženo 
zastopanost spolov v Odboru za nagrade, 
zato še posebej vabi k predlaganju kandi-
datk.

8. Predlog s podatki in dokazili posre-
dujte na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport, 
Sektor za znanost, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana, z oznako: »kandidati za člane Od-
bora za nagrade«.

9. Predlog za članstvo v Odboru za na-
grade mora Ministrstvo za šolstvo, znanost, 
kulturo in šport prejeti do vključno 8 dni po 
objavi tega poziva v Uradnem listu RS.

Ministrstvo za šolstvo, znanost,  
kulturo in šport

Št. 31/2012 Ob-1949/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni 
list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika 
o izvedbi javnega poziva in javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov in kul-
turnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), 
Zakona o javnem skladu RS za kulturne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) 
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvajanju 
in sofinanciranju programov vzpodbujanja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti na obmo-
čju Občine Renče - Vogrsko v letu 2012 
št. 61001-1/2012-1 z dne 15. 3. 2012, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadalje-
vanju JSKD), objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov  

in projektov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti na območju  
Občine Renče - Vogrsko, ki jih bo  

v letu 2012 sofinanciral  
Javni sklad Republike Slovenije  

za kulturne dejavnosti 
 (v nadaljevanju:  

poziv RenčeVogrsko-PrP-2012)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS 

za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub-
ljana.

1. Predmet javnega poziva in področja 
dejavnosti

Predmet poziva RenčeVogrsko-
-PrP-2012 je sofinanciranje programov in 
projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: 
programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki 
se manifestira kot izobraževalno in ustvar-
jalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncer-
ti, 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 usposablja-
nje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejav-
nost (vokalna in instrumentalna glasba), gle-
dališka in lutkovna dejavnost, folklorna de-
javnost, fotografska, filmska in video dejav-
nost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost

2. Okvirna vrednost poziva: okvirna vre-
dnost vseh razpoložljivih sredstev, name-
njenih za predmet poziva RenčeVogrsko-
-PrP-2012, znaša 13.000,00 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2012 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračunov RS za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10).

4. Roki poziva: Javni poziv RenčeVogr-
sko-PrP-2012 prične teči 23. 3. 2012 in se 
zaključi 23. 4. 2012.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva RenčeVogrsko-

-PrP-2012 obsega:
– besedilo poziva RenčeVogrsko-

-PrP-2012;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki 

o prijavitelju); B (podatki o delu društva); 
C (finančni načrt); D (prijava programa – 
različno za posamezna področja dejavno-
sti).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kul-

turna društva in zveze kulturnih društev, ki 
združujejo kulturna društva raznovrstnih de-
javnosti samo na območju Občine Renče 
– Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti 
status pravne osebe na območju Občine 
Renče – Vogrsko. Pravne osebe, ki so pro-
gram prijavile na katerikoli drug razpis Ob-
čine Renče – Vogrsko, do sredstev po tem 
pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejav-
nost izvajalcev, ki niso državni ali zaseb-
ni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega 
javnega pomena smotrno financirati na pri-
merljiv način kot javne zavode. Sestavljen 
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuirane-
ga in smotrnega delovanja izvajalec veže 
v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne 
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovo-
rijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave 
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega 
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih 
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za 
delo na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem 
prostorov, nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska eno-
ta, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna 
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, 
plesni nastop, likovna ali fotografska razsta-
va, 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 RenčeVogrsko-PrP-2012 

lahko predložijo upravičene osebe, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje, da:

Druge objave
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– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na 
razpisnem področju;

– so kulturna društva ali njihove zveze 
registrirane za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji in sicer na območju Ob-
čine Renče – Vogrsko; to dokažejo s kopijo 
potrdila AJPES (Agencija Republike Slove-
nije za javno pravne evidence in storitve), 
iz katerega je razviden datum vpisa – do-
kument ne sme biti starejši od dvanajst me-
secev;

– zagotavljajo dostopnost program-
skih sklopov in programskih enot javnosti 
in medijem; to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost.

– so v primeru da so bile v letu 2011 po-
godbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje 
obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv RenčeVogrsko-
-PrP-2012 morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obra-
zec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec 
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) 
in enega ali več obrazcev D (prijava progra-
ma), glede na dejavnost;

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih 

obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem je-

ziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in pri-

loge;
– je na ustreznih mestih podpisana in 

žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva RenčeVo-

grsko-PrP-2012 ugotavlja pristojni uslužbe-
nec 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 po-

gojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 

vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Ne-
popolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo 
najpozneje do zaključka roka poziva Renče-
Vogrsko-PrP-2012.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisa-
nem 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 Me-

rili za ocenjevanje predloženih programov 
javnega programskega poziva RenčeVogr-
sko-PrP-2012 presojala in ocenjevala stro-
kovna 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 navede-
nim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog: vloga mora 
biti predložena na naslov: Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, Območna izposta-
va Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova 
Gorica, do 23. 4. 2012 oziroma najpozne-
je 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 RenčeVogrsko-PrP-2012. 
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 Ren-
čeVogrsko-PrP-2012.

11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij 

in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50 

(uradne ure po telefonu, vsak delovni dan od 
9. do 12. ure) maja.jerman-bratec@jskd.si;.

– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (ura-
dne ure po telefonu, vsak delovni dan od 9. 
do 12. ure) martina.trampuz@jskd.si.

12. Dvig in vpogled dokumentacije po-
ziva: dokumentacija poziva RenčeVogrsko-
-PrP-2012 (besedilo poziva, obrazci) je do-
stopna 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 Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 
Nova Gorica.

13. Obravnava vlog in obveščanje o iz-
boru: strokovna presoja vlog, prispelih na 
poziv RenčeVogrsko-PrP-2012, bo poteka-
la v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih od-
ločitvah obvestil v petnajstih dneh po za-
sedanju in odločitvi strokovno programske 
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. 31/2012 Ob-1950/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni 
list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika 
o izvedbi javnega poziva in javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov in kul-
turnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), 
Zakona o javnem skladu RS za kulturne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) 
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvajanju 
in sofinanciranju programov vzpodbujanja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju 
Mestne občine Nova Gorica v letu 2012, 
št. 610-12/2011-5 z dne 16. 2. 2012, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadalje-
vanju JSKD), objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov  

in projektov na področju  
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  

na območju Mestne občine  
Nova Gorica, ki jih bo v letu 2012 

sofinanciral Javni sklad  
Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (v nadaljevanju:  
poziv NovaGorica-PrP-2012)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub-
ljana.

1. Predmet javnega poziva in področja 
dejavnosti

Predmet poziva NovaGorica-PrP-2012 je 
sofinanciranje programov in projektov kul-
turnih društev (v nadaljevanju: programi), 
ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki 
se manifestira kot izobraževalno in ustvar-
jalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncer-
ti, 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 usposablja-
nje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejav-
nost (vokalna in instrumentalna glasba), gle-
dališka in lutkovna dejavnost, folklorna de-
javnost, fotografska, filmska in video dejav-
nost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost vseh razpoložlji-

vih sredstev, namenjenih za predmet 
poziva NovaGorica- PrP-2012, znaša 
151.350,00 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2012 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračunov RS za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10).

4. Roki poziva: javni poziv Nova Gori-
ca-PrP-2012 prične teči 23. 3. 2012 in se 
zaključi 23. 4. 2012.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva NovaGorica-

-PrP-2012 obsega:
– besedilo poziva NovaGorica-PrP-2012;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki 

o prijavitelju); B (podatki o delu društva); 
C (finančni načrt); D (prijava programa – 
različno za posamezna področja dejavno-
sti).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kul-

turna društva in zveze kulturnih društev, ki 
združujejo kulturna društva raznovrstnih 
dejavnosti samo na območju Mestne obči-
ne Nova Gorica. Upravičene osebe morajo 
imeti status pravne osebe na območju Me-
stne občine Nova Gorica. Pravne osebe, ki 
so program prijavile na katerikoli drug razpis 
Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po 
tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejav-
nost izvajalcev, ki niso državni ali zaseb-
ni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega 
javnega pomena smotrno financirati na pri-
merljiv način kot javne zavode. Sestavljen 
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuirane-
ga in smotrnega delovanja izvajalec veže 
v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne 
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovo-
rijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave 
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega 
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih 
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za 
delo na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
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možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem 
prostorov, nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska eno-
ta, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna 
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, 
plesni nastop, likovna ali fotografska razsta-
va, 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 NovaGorica-PrP-2012 

lahko predložijo upravičene osebe, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje, da:

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na 
razpisnem področju;

– so registrirane za opravljanje kulturno-
-umetniških dejavnosti ter posredovanje kul-
turnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju 
Mestne občine Nova Gorica; to dokažejo 
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike 
Slovenije za javno pravne evidence in sto-
ritve), iz katerega je razviden datum vpisa 
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst 
mesecev;

– zagotavljajo dostopnost program-
skih sklopov in programskih enot javnosti 
in medijem; to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru da so bile v letu 2011 po-
godbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje 
obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv Nova Gorica-
-PrP-2012 morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obra-
zec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec 
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) 
in enega ali več obrazcev D (prijava progra-
ma), glede na dejavnost;

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih 

obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem je-

ziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in pri-

loge;
– je na ustreznih mestih podpisana in 

žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGori-

ca-PrP-2012 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 po-

gojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 

vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Ne-
popolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo 
najpozneje do zaključka roka poziva Nova-
Gorica-PrP-2012.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisa-
nem 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 pro-
gramov javnega programskega poziva No-
vaGorica-PrP-2012 presojala in ocenjevala 
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor 

JSKD. Merila so dostopna na domači stra-
ni: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti 
programi, ki bodo v celoti ustrezali navede-
nim kriterijem.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 
5000 Nova Gorica, do 23. 4. 2012 oziroma 
najpozneje ta dan oddana na pošti kot pri-
poročena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem 
ovitku in ustrezno označena. Na prednji 
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj 
– vloga na poziv NovaGorica-PrP-2012. Na 
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlaga-
telja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, 
v katerem deluje več samostojnih sekcij, 
lahko predloži v enem ovitku več vlog, kate-
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 Nova-
Gorica-PrP-2012.

11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij 

in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50 

(uradne ure po telefonu, vsak delovni dan od 
9. do 12. ure) maja.jerman-bratec@jskd.si;.

– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (ura-
dne ure po telefonu, vsak delovni dan od 9. 
do 12. ure) martina.trampuz@jskd.si.

12. Dvig in vpogled dokumentacije po-
ziva: dokumentacija poziva NovaGorica-
-PrP-2012 (besedilo poziva, obrazci) je do-
stopna 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 Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 
Nova Gorica.

13. Obravnava vlog in obveščanje o iz-
boru: strokovna presoja vlog, prispelih na 
poziv Nova Gorica-PrP-2012, bo poteka-
la v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih od-
ločitvah obvestil v petnajstih dneh po zase-
danju in odločitvi strokovne komisije z do-
ločitvijo roka, do katerega bo imel predla-
gatelj možnost, da se o predlogu komisije 
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane 
odločbe.

Javni sklad RS  
za kulturne dejavnosti

 Ob-1983/12
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Ma-

riborska cesta 4, Radlje ob Dravi, na podlagi 
20. v zvezi z 22. členom Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
s spremembami), 46. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM 
Radlje ob Dravi (MUV št. 14/08) ter Statu-
ta Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za najem gostinsko nastanitvenih 
poslovnih prostorov, na naslovu 

Mariborska cesta 8, v Radljah ob Dravi
Vsebina:
1. Naziv in sedež najemodajalca in orga‑

nizatorja javnega zbiranja ponudb
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2. Predmet oddaje v najem
3. Pogoji najema in ocena potrebnih vla‑

ganj
4. Čas trajanja najema, višina najemnine 

in drugi stroški
5. Pogoji za udeležbo v postopku javne‑

ga zbiranja ponudb
6. Postopek izbire ponudnika

1. Naziv in sedež najemodajalca in orga-
nizatorja javnega zbiranja ponudb

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Mari-
borska cesta 4, Radlje ob Dravi, matična šte-
vilka 3372421000, ID za DDV SI58270574, 
tel. 02/887-32-88, faks 02/887-32-89, e-mail 
info@sktmradlje.si.

2. Predmet oddaje v najem
Predmet tega javnega razpisa je oddaja 

poslovnih prostorov v najem za opravljanje 
gostinske, trgovske in namestitvene dejav-
nosti, na naslovu Mariborska cesta 8, ki 
obsegajo:

Prostori, ki se dajejo v najem: Površina 
(m2)

1. Pritličje
m2

1.1. Dnevni prostor z recepcijo 57,92
1.2. Kavarna z jedilnico 99,34
1.3. Kuhinja 41,36
1.4. Dvorana 224,53
1.5. Prostor s fitnes opremo 56,09
1.6. Garderoba s tušem 12,57
1.7. Sanitarije 24,71
1.8. Skladišča in prostori za čistila 22,1
1.9. Drugo (stopnišče, hodniki, vetrolovi,itd.) 82,77
1.10 Terasa za izvajanje gostinske dejavnosti

2. Sobe- 1. nadstropje
m2

2.1. Kuhinja z jedilnico in čitalnico 38,57
2.2. Sobe (9 sob, 19 ležišč) 155,82
2.3. Sanitarije 8,27
2.4. Hodnik in stopnišče 86,64
2.5. Drugo 7,00

3. Mansarda
(1. nadstropje) m2

3.1. Kuhinja z jedilnico 6,45
3.2. Sobe (7 sob, 13 ležišč) 126,66
3.3. Hodnik in stopnišče 77,16
3.4. Drugo 10,83

Prostori, ki se dajejo v souporabo:

4. Prostori za zaposlene
(Klet) m2

4.1. Garderoba za zaposlene 17,62
4.2 Hodnik 81,62

5. Dopolnilni vzdrževalni prostori
(Pomožna zgradba in klet) m2

5.1. Prostori za ogrevanje 53,23
5.2 Pomožna zgradba v celoti



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 22 / 23. 3. 2012 / Stran 575 

Poslovna stavba, v kateri se naha-
jajo prostori za oddajo v najem, stoji na 
nepremičnini ID znak 804-626/2-0, par-
cela št. 626/2, k.o. 804 – Radlje ob Dra-
vi (ID 3056456) in nepremičnini ID znak 
804-621/0-0, parcela št. 621/0, k.o. 804 – 
Radlje ob Dravi (ID 702652), na katerih je 
v korist najemodajalca ustanovljena stavbna 
pravica za dobo 20 let, ki je tudi vpisana 
v zemljiški knjigi.

Prostori se oddajajo za namen opra-
vljanja gostinske, trgovske in nastanitvene 
dejavnosti z vlaganji najemnika v ureditev 
prostorov, cilj pa je zagotovitev kakovostne 
in raznovrstne gostinske, trgovske in noči-
tvene ponudbe v centru mesta Radlje ob 
Dravi ter s tem razširitev turistične ponudbe 
v občini.

3. Pogoji najema in ocena potrebnih vla-
ganj

3.1. Namembnost površin, ki so predmet 
javnega zbiranja ponudb

– Prostori, ki bodo oddani v najem in 
so predmet zbiranja javnih ponudb se upo-
rabljajo izključno za namestitveno in gostin-
sko ter trgovsko dejavnost, zato se bo moral 
izbrani ponudnik obvezati, da bo v obdobju 
trajanja najemnega razmerja pri opravljanju 
svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev 
nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo 
gostinskih in namestitvenih storitev, ki bo 
usklajena z lokacijo ter namenom objekta 
(podpora lokalni skupnosti in turistični de-
javnosti).

3.2. Pogoji v zvezi z ureditvijo prostorov
– V nekaterih prostorih, ki so predmet 

oddaje v najem, je nameščena obstoječa 
vgradna oprema in naprave ter pomična 
oprema. Izbrani najemnik jo lahko upora-
blja, delno nadomesti ali v celoti nadome-
sti, vendar vse s pisnim soglasjem Javnega 
zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, s katerim 
bo sklenjena pogodba za najem prostorov. 
Popis obstoječe opreme bo izveden ob pri-
mopredaji prostorov.

– Z elementi opreme prostorov in napra-
vami, ki so že v prostorih in jih bo najemnik 
uporabljal za obratovanje, mora ta ravnati 
kot dober gospodar.

– Elementi opreme prostorov in napra-
ve, ki jih bo najemnik naknadno namestil 
in uporabljal za obratovanje gostinskih in 
namestitvenih programov, morajo zadoščati 
vsem zakonskim predpisom za obratovanje 
gostinske in namestitvene dejavnosti ter sa-
nitarno-tehničnim pogojem.

3.3. Posebni pogoji
– Izbrani ponudnik bo moral v času tra-

janja najema objekta najemodajalcu zagoto-
viti nemoten in stalen dostop do naprav za 
upravljanje premičnih vrat (vrata pod oznako 
št. 8) v kletnih prostorih, ki se nahaja v re-
cepcijskem delu.

– Izbrani ponudnik bo moral v času traja-
nja najema objekta zagotoviti najemodajal-
cu nemoten in stalen dostop do naprav za 
upravljanje interneta in ostalih komunikacij-
skih tehnologij, ki so potrebne za delovanje 
in izvajanje aktivnosti v kletnih prostorih.

– Izbrani ponudnik so bo moral zavezati, 
da bo izvajal dejavnost turistično informa-
cijske pisarne oziroma omogočil izvajanje 
te dejavnosti v prostorih recepcije Javnemu 
zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi in Občini Ra-
dlje ob Dravi. Pogoji se določijo v načrtu za 
opravljanje turističnega informiranja gostov 
in so priloga k pogodbi.

– Izbrani ponudnik je seznanjen z obve-
znostjo najemodajalca, da mora le-ta ozi-

roma njegov najemojemalec s svojo dejav-
nostjo zagotavljati javni interes za obdobje 
najmanj 5 let.

– Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati 
v obdobju 5 let od dneva podpisa pogodbe 
najmanj 6 zaposlitev.

– Izbrani ponudnik v obdobju 5 let ne bo 
smel zmanjševati funkcionalnih prostorov za 
izvajanje večdnevnih mladinskih programov.

– Izbrani ponudnik je seznanjen, da bo 
v kletnih prostorih potekalo izvajanje dejav-
nosti za mladino in se obvezuje, da izvajanja 
teh dejavnosti ne bo oviral in površin za iz-
vajanje mladinskih dejavnosti ne bo zmanj-
ševal in omejeval njihove uporabe.

– Izbrani ponudnik bo moral usposobiti 
prostore za obratovanje predvidoma najka-
sneje 1 mesec po primopredaji ključev.

– Prostori se oddajo po sistemu »vide-
no- najeto«.

– Prostorov, ki jih je izbrani ponudnik pri-
dobil v najem po tem razpisu, ne sme odda-
jati v podnajem.

– Izbrani ponudnik bo dolžan plačati 
najemnino na podlagi izstavljenega raču-
na najkasneje do dneva, navedenega na 
računu (tj. predvidoma do 15. v mesecu 
za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo 
vštela v najemnino.

– Izbrani ponudnik bo do primopredaje 
ključa moral poravnati vnaprej dve mesečni 
najemnini, ki se bosta upoštevali ob zaključ-
ku najemnega razmerja.

– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil na-
jemne pogodbe v določenem roku, se šteje, 
da odstopa od najema, plačano varščino pa 
obdrži najemodajalec oziroma organizator 
javnega razpisa, ki lahko sklene najemno 
pogodbo z naslednjim najugodnejšim po-
nudnikom.

4. Čas trajanja najema, višina najemnine 
in drugi stroški

4.1. Čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno raz-

merje se sklepa za določen čas, za dobo 
5 let od dneva podpisa pogodbe z možno-
stjo podaljšanja.

4.2. Višina najemnine
Del najemnine bo določen v fiksni višini, 

del pa kot delež prihodkov od realiziranih 
nočitev.

Višina fiksne mesečne najemnine za po-
vršine, ki so predmet te pogodbe in delež od 
realiziranih nočitev sta dva izmed ocenjeval-
nih kriterijev za izbiro najemnika prostorov.

Višina izhodiščne najemnine, ki jo predla-
ga ponudnik ne vsebuje DDV, ki ga plačuje 
najemnik v skladu z veljavno zakonodajo 
RS. V izhodiščni najemnini niso zajeti obra-
tovalni stroški in ostali stroški vzdrževanja.

Višina najemnine se bo revidirala na 
6 mesecev, na podlagi realizacije prihod-
kov iz naslova gostinske in nastanitvene 
dejavnosti.

4.3. Drugi stroški
Poleg najemnine je najemnik dolžan pla-

čevati sorazmerni delež obratovalnih stro-
škov, ki nastanejo pri obratovanju objekta, 
v katerem so najeti prostori. Ti stroški so:

– telefon in internet;
– CATV;
– ogrevanje in hlajenje, (poraba nafte in 

el. energije);
– plin za potrebe kuhinje;
– odvoz smeti;
– varovanje;
– zavarovanje objekta;
– redni pregledi gasilnih aparatov in ele-

ktričnih inštalacij;

– čiščenje prostorov in okolice, ki so 
v souporabi;

– nadomestilo za stavbno zemljišče;
– drugi nepredvideni stroški.
Obratovalni stroški se bodo obračunavali 

v razmerju 90:10, pri čemer najemnik krije 
90 % obratovalnih stroškov, najemodajalec 
pa 10 %. Delitev stroškov bo revidirana in 
ponovno verificirana po 6 mesecih, ko bo 
obseg porabe poznan.

Izbrani ponudnik bo dolžan plačevati 
druge stroške neposredno na podlagi pre-
jetih računov s strani dobavitelja, skladno 
z višino dogovorjenega deleža iz prejšnje-
ga odstavka. Stroški, ki ne bodo izkazani 
z računi in bodo dejansko nastali, pa se 
izbrani ponudnik zaveže plačati po izsta-
vljenem računu s strani najemodajalca, ki se 
zaveže priložiti specifikacijo. Najemodajalec 
bo račun za te stroške predložil do zadnjega 
v mesecu.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 300 €. Varščino je potrebno plačati 
na račun Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob 
Dravi, št. računa: 013016000000262, od-
prt pri UJP enota Radlje ob Dravi. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna 
v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po kon-
čanem izboru najprimernejšega ponudnika.

5.2. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku: ime, priimek, 
faks, telefon in elektronski naslov kontak-
tne osebe, naziv prijavitelja, naslov podjetja 
oziroma organizacije, kontaktne podatke, 
podatke o zakonitem zastopniku, številko 
tekočega računa in ime banke, matično šte-
vilko, davčno številko pravne osebe ter ime 
in priimek osebe, odgovorne za podpis po-
godbe (priloga 1).

– Priloge iz točke 5.3. o izpolnjevanju 
pogojev za udeležbo na javnem zbiranju 
ponudb (priloga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

5.3. Ponudnik mora k ponudbi priložiti 
naslednje priloge:

– Potrdilo o državljanstvu in kopijo oseb-
nega dokumenta (za fizične osebe) oziroma 
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni od dneva, določenega za 
oddajo ponudbe (za samostojne podjetnike 
posameznike) oziroma dokazilo o registra-
ciji za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni 
od dneva, določenega za oddajo ponudbe 
(izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra 
AJPES) (priloga 2);

– pisno izjavo ponudnika, da zoper po-
nudnika ni uveden ali začet kateri izmed 
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri iz-
med postopkov prisilnega prenehanja (Za-
kon o finančnem poslovanju, postopkih za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
– ZFPPIPP (Uradni list RS, 126/07 s spre-
membami) (priloga 3);

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 
zbiranja ponudb (priloga 3);

– izjavo, da so podatki navedeni v po-
nudbi resnični in dokazljivi (priloga 3);

– izjavo, da je seznanjen z obveznostjo 
najemodajalca, da mora le-ta oziroma nje-
gov najemojemalec s svojo dejavnostjo za-
gotavljati javni interes za obdobje najmanj 
5 let;

– izjavo pod kazensko in materialno od-
govornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni 
bila izdana pravnomočna sodna ali uprav-
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na odločba, s katero mu je prepovedano 
opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa 
(priloga 3);

– izjavo pod kazensko in materialno od-
govornostjo, da njegovo poslovanje ni s so-
dno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno 
(priloga 3);

– izjava o finančni sposobnosti – za prav-
ne osebe. BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in 
kazalniki za leto 2011 – za samostojne pod-
jetnike posameznike: BON 1/SP in kazalniki 
za leto 2011) (priloga 4);

– dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih iz poslovanja, ki ni starejše od 
30 dni od dneva, določenega za oddajo po-
nudbe (priloga 5);

– potrdilo o plačani varščini (priloga 6);
– ključni podatki ponudbe (priloga 7);
– izjava o vezanosti na dano ponudbo 

vsaj 30 dni od dneva poteka roka za oddajo 
ponudbe (priloga 7);

– kratek opis dosedanje dejavnosti ponu-
dnika (priloga 8);

– osnovni poslovni načrt s strukturo za-
poslenih, predvideno ceno nočitve, predlo-
gom obratovalnega časa, gostinskim pro-
gramom (npr. organizacija porok, nedeljska 
kosila, catering, itd.) ter dodatno podporo 
lokalni skupnosti (npr. prodaja lokalnih iz-
delkov v okviru TIC-a, organizacija raznih 
družabnih dogodkov, itd.) (priloga 9).

Ponudba in vse priloge morajo biti izpol-
njene, podpisane s strani zakonitega zasto-
pnika ponudnika in žigosane.

Če ponudnik sodeluje po pooblaščen-
cu, mora slednji predložiti notarsko overjeno 
pooblastilo.

5.4. Ponudniki morajo ponudbo pripraviti 
na obrazcih priloga 1,3 in 7, ki so dosto-
pni na spletni strani najemodajalca oziroma 
organizatorja javnega zbiranja ponudb ter 
priložiti ostale priloge (priloga 2, 4, 5, 6, 8, 
9) in sicer tako, da le-te izpolnijo, podpišejo, 
opremijo z žigom ter po zaporednih števil-
kah priložijo k ponudbi.

Odaja ponudbe
Ponudniki morajo pisne ponudbe z doka-

zili poslati priporočeno po pošti na naslov: 
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Maribor-
ska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, ali oddati 
osebno na sedežu Javnega zavoda ŠKTM 
Radlje ob Dravi, od ponedeljka do petka od 
9. do 13. ure.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni 
ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju 
možno preveriti, da je zaprta tako, kot je 
bil predana. Na ovojnici mora biti pripis »Ne 
odpiraj – Prijava na javno zbiranje ponudb 
Hostel Radlje«.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti na-
slov in žig pošiljatelja.

Upoštevane bodo le pravočasne in pra-
vilne ponudbe.

Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki 
bodo vročene na navedeni naslov do vključ-
no torka, 10. 4. 2012, do 13. ure.

Nepravočasne in nepravilno označene 
ponudbe bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene 
ponudniku. Ponudbe, ki bodo prispele po 
preteku razpisnega roka, ali pa bodo v na-
sprotju s pogoji razpisa, ter ponudbe, za 
katere ne bo vplačana varščina, ne bodo 
upoštevane. Ponudnik sme oddano ponud-
bo spremeniti/in ali dopolniti do poteka roka 
za oddajo ponudb.

6. Postopek izbire ponudnika
Odpiranje ponudb ne bo javno. Za od-

piranje ponudb bo zadolžena komisija za 

odpiranje ponudb, ki jo bo imenoval direktor 
Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem 
redu, po katerem so bile predložene. Na 
odpiranju ponudb bo Komisija ugotavljala 
popolnost ponudb glede na zahtevana do-
kazila. Nepravočasnih ponudb ter ponudb, 
ki ne vsebujejo bistvenih elementov ponud-
be (priloge), Komisija ne bo upoštevala.

6.1 Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejšega ponu-

dnika so:
– osnovni poslovni načrt z zahtevanimi 

vsebinami (poudarek na vsebini ponudbe, 
ki se bo izvajala v prostoru),

– predlagan obratovalni čas,
– predvidena cena nočitve,
– ponujena višina fiksne najemnine 

in predlagana višina plačila deleža prihod-
kov od realiziranih nočitev.

Najvišje možno število točk, ki jih lah-
ko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 30 
točk za višino ponujene najemnine, 20 točk 
za predlagano višino plačila deleža prihod-
kov od realiziranih nočitev 30 točk za osnov-
ni poslovni načrt in vsebino ponudbe, ki se 
bo izvajal v poslovnem prostoru ter po 10 
točk za predlagan obratovalni čas in predvi-
deno ceno nočitve.

Za najugodnejšega ponudnika bo izbran 
ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje 
in dosegel najvišje število točk. V prime-
ru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla 
enako najvišje število točk, Komisija pozove 
ponudnike k dopolnitvi ponudb ali z njimi 
opravi pogajanja. Po zaključku postopka Ko-
misija predlaga direktorju Javnega zavoda 
ŠKTM Radlje ob Dravi v končno odločitev.

Razpis se šteje za uspelega tudi v prime-
ru, da ponudbo odda le en ponudnik.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika pi-
sno obveščeni v roku 10 dni od odpiranja 
ponudb.

Izbrani ponudnik mora v roku 10 dni po 
prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega 
ponudnika pristopiti k podpisu najemne po-
godbe. V primeru, da tega ne stori, se šteje, 
da je odstopil od pogodbe in se vplača-
na varščina zadrži, najemodajalec pa lah-
ko k podpisu pogodbe pozove naslednjega 
najugodnejšega ponudnika.

Najemodajalec oziroma organizator jav-
nega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi 
najemne pogodbe z najugodnejšim ponu-
dnikom, oziroma lahko začeti postopek do 
sklenitve pogodbe kadarkoli prekine, brez 
obrazložitve in odškodninske odgovornosti, 
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.

Najemodajalec si pridržuje pravico, da 
v primeru, da ne izbere nobenega ponudni-
ka, izvede ponovni postopek javnega zbira-
nja ponudb.

6.2 Ogled nepremičnin in razpisna do-
kumentacija

Predmet najema si je mogoče ogledati 
po predhodnem dogovoru. Vse podrobnej-
še informacije z zvezi z ogledom se lahko 
naslovi na elektronski naslov: info@sktmra-
dlje.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo od 
dneva objave do izteka roka za oddajo po-
nudb na sedežu Javnega zavoda ŠKTM 
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 
Radlje ob Dravi. Zainteresirani ponudniki 
pa jo lahko dvignejo po predhodni najavi 
na tel. 02/887-32-88, in sicer vsak delovnik 
od 9. do 13. ure, do izteka roka za oddajo 
ponudb. Razpisna dokumentacija je brez-
plačna.

Dodatne informacije oziroma vpraša-
nja lahko zastavite po elektronski pošti: 
info@sktmradlje.si. Kontaktna oseba za po-
dajanje informacij o razpisu je Milan Šarman.

Besedilo tega javnega zbiranja ponudb 
je objavljeno v Uradnem listu RS in na sple-
tni strani najemodajalca, www.sktmradlje.si.

Priloge te objave javnega zbiranja po-
nudb so obrazci za pripravo ponudbe (prilo-
ga 1, 3 in 7) in so objavljene samo na spodaj 
navedeni spletni strani najemodajalca in or-
ganizatorja javnega zbiranja ponudb, www.
sktmradlje.si.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

Št. 12/0122 Ob-1910/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa Občin-
skega sveta Občine Markovci z dne 6. 4. 
2011 Občina Markovci objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Markovci, Markov-
ci 43, 2281 Markovci.

2. Predmet prodaje je stvarno premože-
nje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:

– parc. št. 289/9, gozd, v izmeri 2000 m2, 
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri 
Markovcih;

– parc. št. 289/10, gozd, v izmeri 
1998 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova 
vas pri Markovcih;

– parc. št. 289/11, gozd, v izmeri 
2003 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova 
vas pri Markovcih;

– parc. št. 289/12, gozd, v izmeri 
1999 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova 
vas pri Markovcih;

– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri 
1967 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova 
vas pri Markovcih in parc. št. 270/3, gozd, 
v izmeri 32 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. 
Nova vas pri Markovcih, skupna površina 
1999 m2;

Skupaj: 9999 m2.
Nepremičnine, ki so predmet proda-

je, ležijo v poselitvenem območju z ozna-
ko P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je 
namenjeno pro izvodnim dejavnostim in so 
stavbno opremljene. Za isto območje bo iz-
delan občinski podrobni prostorski načrt, ki 
bo vključeval interese bodočih investitorjev.

Nepremičnine se prodajajo v okviru po-
samezne alinee kot celota.

3. Najnižja ponudbena cena za ne-
premičnine, ki so predmet prodaje, znaša 
21,00 €/m2.

V ceno nepremičnin ni vključen 20 % da-
vek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, 
prav tako kupec plača vse druge stroške 
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

Parcele so oproščene plačila odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijske-
ga zemljišča.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja 
ponujena cena.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da 
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju 
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe 
in ki plačajo varščino v višini 10 % ponujene 
cene na transakcijski račun Občine Mar-
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kovci, št. 01368-0100017763. Plačana var-
ščina bo izbranemu ponudniku vračunana 
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora 
vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter 
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež 
ponudnika;

– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 

izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo 

celotno številko računa za primer vračila 
varščine;

– potrdilo o državljanstvu, kopijo oseb-
nega dokumenta in kopijo davčne številke 
(fizične osebe);

– priglasitveni list (samostojni podjetniki 
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v po-
slovni register;

– izpis iz sodnega registra, ne starejši od 
3 mesecev (pravne osebe);

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v pri-
meru, da se ponudba poda po pooblaščen-
cu;

– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo 
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi ku-
poprodajne pogodbe;

– izjavo o sprejemanju pogojev javne 
ponudbe;

– izjavo, da se bo v novozgrajenem 
objektu vršila okolju prijazna dejavnost 
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi 
standardi in prostorskim planom občine;

– izjavo o vezanosti na ponudbo do 
30. 6. 2012.

d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obve-
ščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od 
poziva k podpisu pogodbe skleniti kupopro-
dajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati 
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na tran-
sakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine 
v roku je bistvena sestavina pravnega posla;

g) če kupec v določenem roku ne podpi-
še pogodbe, varščina zapade v korist Ob-
čine Markovci in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe.

6. Objava javne ponudbe ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponu-
dnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za 
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. 
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje 
do sklenitve pravnega posla.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če 
bo prispela najkasneje do 10. 4. 2012, do 
12. ure, na naslov: Občina Markovci, Mar-
kovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti 
mora biti pod naslovom občine vidno na-
vedeno »ponudba za nakup nepremičnine 
OC Novi Jork – Ne odpiraj«. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano po-
nudbo.

9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila 
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel 
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb 
ne bo javno.

10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo komisija upoštevala kot kriterij višino po-
nujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik 
z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb 
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima pred-

nost občan Občine Markovci oziroma prav-
na oseba s sedežem v Občini Markovci. 
Če je med ponudniki več občanov Občine 
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem 
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se iz-
vede dražba, na katero se povabi vse ponu-
dnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo.

11. V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa (nepravoča-
sna ponudba, nepopolna ponudba) je komi-
sija ne bo upoštevala.

12. Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb 
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Ob-
čina Markovci, Markovci 43, 2281 Markov-
ci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.ko-
lenko@markovci.si.

13. Ogled nepremičnin je možen na pod-
lagi predhodne najave pri osebi, navedeni 
v točki 12.

Občina Markovci

 Ob-1963/12
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 

8250 Brežice, na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter 
Načrta oddaje nepremičnega premoženja 
v najem v proračunskem obdobju 2012, ki 
je priloga Odloka o proračunu Občine Bre-
žice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12), 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem 
na podstrešju stavbe občinske uprave 

Občine Brežice, na naslovu  
Cesta prvih borcev 18 v Brežicah

1) Naziv in sedež organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice, matična šte-
vilka 5880173, davčna številka 34944745.

2) Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna (najnižja) ponudbena vrednost 
višine najemnine:

– predmet javnega zbiranja ponudb je 
oddaja v najem poslovnih prostorov, pisarn 
na podstrešju stavbe občinske uprave Ob-
čine Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 
18, v Brežicah, ID št. stavbe 1300-246, ki 
leži na parceli št. 727, k.o. 1300 Brežice in 
je v lasti Občine Brežice, in sicer:

1) Pisarna št. 2, v izmeri 12,11 m2,
2) Pisarna št. 6, v izmeri 25,73 m2,
3) Pisarna št. 7, v izmeri 13,77 m2,
4) Pisarna št. 12, v izmeri 7,16 m2,
5) Pisarna št. 14, v izmeri 15,72 m2 in
6) Pisarna št. 16, v izmeri 8,65 m2,
skupno 83,14 m2.
Najemniki poslovnih prostorov imajo 

v souporabi sanitarije, v izmeri 11 m2, ele-
ktrični priključek, priključek na internet ter 
telefonski priključek.

– izhodiščna (najnižja) ponudbena vre-
dnost najemnine za zgoraj omenjene pisar-
ne, v skupni izmeri 83,14 m2, znaša 448,96 € 
brez obračunanega DDV-ja mesečno in se 
bo usklajevala z indeksom rasti življenskih 
stroškov. Izbrani ponudnik, oziroma naje-
mnik bo dolžan mesečno plačevati naje-
mnino v roku 8 dni po prejemu računa od 
najemodajalca. Višina obratovalnih stroškov 
se bo dogovorila z najemno pogodbo ali 
z aneksom k že sklenjeni najemni pogodbi.

3) Vrsta pravnega posla: sklenitev na-
jemne pogodbe ali aneksa k že obstoječi 

najemni pogodbi za v 2. točki omenjene 
poslovne prostore, ki se bodo oddali enemu 
najemniku v celoti za določen čas petih let, 
z možnostjo podaljšanja z aneksom k skle-
njeni najemni pogodbi.

4) Pogoji za udeležbo, rok in način od-
daje vlog

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fi-
zične in pravne osebe ter samostojni pod-
jetniki, ki:

– nameravajo v najetih poslovnih pro-
storih iz 2. točke te razpisne dokumentacije 
opravljati pisarniško dejavnost,

– resnost svoje ponudbe izkažejo s plači-
lom varščine v višini 1.000,00 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 po-
nudb – poslovni prostori v stavbi Občinske 
uprave Občine Brežice.« Vplačana varščina 
se neizbranemu ponudniku brez obračuna-
nih obresti vrne. Varščina, ki jo je vplačal 
izbrani ponudnik, se poračuna s stroški na-
jemnine in obratovalnih stroškov.

Zainteresirani ponudniki podajo ponudbe 
na izpolnjenem obrazcu »Ponudba«, ki je 
sestavni del tega razpisa. Potrebne obrazce 
za oddajo ponudbe, vzorec najemne pogod-
be, vzorec aneksa k že sklenjeni najemni 
pogodbi in vsa pojasnila v zvezi z naje-
mom predmeta najema v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni 
strani Občine Brežice ali na sedežu Občine 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce, Oddelek za gospodarske javne službe in 
gospodarske zadeve, v pisarni št. 15 ali 13, 
od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, 
pri kontaktnih osebah:

– Roman Zakšek, Oddelek za gospo-
darske javne službe in gospodarske za-
deve, tel. 07/620-55-54, e-mail: roman.za-
ksek@brezice.si.

– Alenka Laznik, vodja Oddelka za go-
spodarske javne službe in gospodarske za-
deve, tel. 07/620-55-50, e-mail: alenka.la-
znik@brezice.si.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– izvirnik potrdila 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 – Osnutek 
najemne pogodbe in Osnutek aneksa.

Ponudniki naj ponudbi priložijo tudi:
– izvirnik izpiska iz sodnega registra ozi-

roma ustrezne evidence AJPES staro naj-
več 30 dni, če je ponudnik pravna oseba 
oziroma samostojni podjetnik.

Ponudbe za pridobitev predmetnih po-
slovnih prostorov v najem morajo prispeti 
v pisarno vložišča Občine Brežice, na na-
slovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice, do vključno torka, 10. 4. 
2012, do 10. ure.

Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z naslovom po-
šiljatelja in označene z oznako: Ne odpi-
raj »JZP – poslovni prostori, št. zadeve: 
430-0010/2012«.

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 ponud-
be je merodajna ura v vložišču naročnika, 
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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 določe-
nem za predložitev ponudb, ne bodo obrav-
navane in bodo vrnjene pošiljatelju.

5) Postopek izbire
Pravočasno prispele ponudbe bo obrav-

navala tričlanska strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Javno odpiranje ponudb bo 
strokovna komisija opravila v torek, 10. 4. 
2012, ob 11. uri, v sejni sobi, v pritličju Obči-
ne Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Merilo za izbor ponudnika je najvišja po-
nujena vrednost najemnine. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in 
ponudil najvišjo vrednost najemnine. V pri-
meru, da dva ponudnika ponudita enako 
vrednost najemnine, bo izbran tisti ponu-
dnik, ki ima v neposredni bližini predmetnih 
poslovnih prostorov v najemu že poslovne 
prostore. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne 
bodo upoštevane.

Ponudniki bodo o odločitvi obvešče-
ni predvidoma v roku 8 dni od dneva od-
piranja ponudb. Z izbranim ponudnikom 
bo sklenjena najemna pogodba ali aneks 
k že sklenjeni najemni pogodbi najpozneje 
v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če ponudnik 
ne podpiše najemne pogodbe ali aneksa 
k že sklenjeni najemni pogodbi v roku, ki ga 
v pozivu določi Občina Brežice, občina lah-
ko izbere drugega najugodnejšega ponudni-
ka 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 dokumenta-
cija in varščina brez obresti, ponudnik tudi 
nima pravice do kakršnekoli odškodnine.

Občina Brežice

Št. 127/2012 Ob-1972/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), 
na podlagi Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepre-
mičnega premoženja v najem (Uradne obja-
ve Občine Izola, št. 24/09 in 13/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnih mest v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbi-

ranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka: 
5874190000, davčna številka: SI16510801, 
tel. 05/660-01-07, faks 05/660-01-10, e-po-
šta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju 
Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem po-

nudb so:
1. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
A: Del zemljišča s parcelno št. 1185, k.o. 

Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki pred-
stavlja javno površino ob sprehajalni poti, 
vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2, 
z namenom prodaje izdelkov domače obrti 
in avtohtonih izdelkov (oljčno olje, unikatni 
spominki ipd) – eno prodajno mesto, od 1. 6. 
2012 do 30. 9. 2012. Izklicna cena za najem 
posameznega prodajnega mesta za celotno 
obdobje najema je 1.759 EUR.

B: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. 
Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno 
površino na velikem trgu, vključno s prodaj-
nim kioskom, v izmeri 7 m2, z namenom pro-
daje izdelkov domače obrti (oljčno olje, uni-
katni spominki ipd.) – eno prodajno mesto, 
od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012. Izklicna cena 
za najem posameznega prodajnega mesta 
za celotno obdobje najema je 1.759 EUR.

C: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. 
Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno 
površino na kopališču »Svetilnik«, za po-
stavitev senčila odprtega tipa ali pagode 
z namenom izvajanja masaž na plaži – eno 
prodajno mesto, od 1. 6. 2012 do 31. 8. 
2012. Izklicna cena za najem posameznega 
prodajnega mesta za celotno obdobje naje-
ma je 900 EUR.

D: Del nepremičnine s parcelno št. 1276, 
k.o. Izola, v izmeri do 15 m2, ki predstavlja 
javno površino, za vzpostavitev začasnega 
prodajnega mesta z namenom oddajanja 
štirikolesnih koles– eno prodajno mesto, od 
15. 6. 2012 do 15. 9. 2012. Izklicna cena za 
celotno obdobje je 1.050 EUR.

E: Del nepremičnine s parcelno št. 1287, 
k.o. Izola, v izmeri do 20 m2, ki predstavlja 
javno površino, za vzpostavitev začasnega 
prodajnega mesta z namenom oddajanja 
električnih vozil – eno prodajno mesto, od 
1. 5. 2012 do 30. 9. 2012. Izklicna cena za 
celotno obdobje je 1.750 EUR. Prijavitelj 
mora zagotoviti ter na lastne stroške posta-
viti polnilno mesto za električna vozila.

F: Del zemljišča s parcelno št. 1823, k.o. 
Malija, v skupni izmeri do 50 m2, ki pred-
stavlja javno površino ob sprehajalni poti, 
vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2, 
z namenom prodaje izdelkov okoliških lokal-
nih pridelovalcev (oljčno olje, med, vino, ze-
lišča…), dnevno svežih naravnih sokov in pi-
jač, smoothijev ter drugih osvežilnih pijač in 
pakiranih sendvičev – eno prodajno mesto, 
od 1. 5. 2012 do 31. 10. 2012. Izklicna cena 
za celotno obdobje je 1.200 EUR. Prodajno 
mesto ni opremljeno s priključki za vodo in 
elektriko in ju bo moral najemnik zagotoviti 
na lastne stroške. Najemnik bo dolžan po-
staviti in vzdrževati premični wc, prodajno 
mesto pa lahko obratuje največ do 21. ure.

2. Prodajno mesto na Lonki:
Posamezni deli parcele št. 1288, k.o. 

Izola, v skupni izmeri 60,70 m2, z namenom 
oddaje notranje površine večnamenskega 
kioska, v izmeri 10,70 m2 za izvajanje go-
stinske dejavnosti in zunanje površine, v iz-
meri do 50 m2, namenjene postavitvi odpr-
tega sezonskega gostinskega vrta. Izklicna 
cena letnega najema prodajnega mesta je 
15.000 EUR. Prodajno mesto se odda za 
obdobje od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, z mo-
žnostjo podaljšanja. Najemna pogodba bo 
sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stro-
ške notarskega zapisa plača najemnik.

Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja 
sladoleda. Namembnost je lahko tudi druga 
ponudba, ki predstavlja kvalitetno popestri-
tev območja, vendar bodo imeli prednost 
tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno 
ponudbo iz II. točke tega razpisa.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega pro-

dajnega mesta vključuje najem javne površi-
ne ter prodajnega kioska, kjer je to v točkah 
navedeno. Izklicna cena posameznih pro-
dajnih mest pod točko II. 1 je bila določena 
na podlagi sklepa župana (št. 478-60/2011 
z dne 15. 10. 2011). Izklicna cena prodajnega 
mesta pod točko II. 2 je bila določena skla-

dno z opravljeno cenitvijo zapriseženega so-
dnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. 
V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 
– UPB3 in 18/11), DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem 
roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne 
najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije po-
dračun št: 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine, sklic 3502-17«. Izbra-
nemu ponudniku se bo varščina poraču-
nala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena 
v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Najemnina za prodajno mesto se poravna 
v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski 
račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, 
ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo naje-
mnine v določenem roku je bistvena sesta-
vina najemne pogodbe, če najemnik ne po-
ravna najemnine v določenem roku, se šteje 
pogodba za razdrto. Najemnik bo stroške 
na prodajnih mestih, ki jih obračuna Občina 
(elektrika, voda in najem gradbenih omaric) 
plačeval na podlagi izdane fakture in v skla-
du z določili pogodbe.

Območje, ki je predmet oddaje, ni pose-
bej varovano ali kako drugače zaščiteno, 
zaradi česar Občina ne odgovarja za nobe-
no morebitno škodo, nastalo na premože-
nju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil 
v najem po tem razpisu, najemnik ne sme 
oddajati v podnajem.

Izbrani prijavitelji na prodajnih mestih 
morajo pred začetkom obratovanja zago-
toviti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za 
zakonito obratovanje.

IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse 

pravne in fizične osebe, ki so registrirane 
za opravljanje dejavnosti. Da se bo ponudba 
štela za popolno in jo bo komisija obravna-
vala, mora biti ponudba v vsebini oziroma 
obliki in s prilogami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-
som ponudbe glede na merila ocenjevanja,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register 
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno 
dovoljenje oziroma priglasitveni list;

– potrdilo Davčnega urada RS o porav-
nanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 
8 dni glede na datum oddaje ponudbe,

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz na-
slova do posrednih proračunskih uporabni-
kov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb 
za poslovne prostore in stanovanja v lasti 
Občine Izola, obveznosti iz naslova kazni 
pri Občinskem inšpektoratu ter obveznosti 
iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev,

– podpisan vzorec pogodbe;
– dokazilo o vplačani varščini v višini 

10 % izhodiščne najemnine.
Za prijavo pod točko 2 je potrebno do-

datno priložiti:
a) dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) 

s podatki in kazalniki za leto 2010,
– za samostojne podjetnike posamezni-

ke: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 
2010,

b) program izvedbe dejavnosti v večna-
menskem kiosku na »Lonki«, ki naj vsebuje:

– opis ponudbe,
– opis dodatne ponudbe (animacija, pri-

reditve…),
– reference prijavitelja.
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V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slo-
venskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po 
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 
7. 4. 2012 (datum poštnega žiga) na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Po-
nudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako: 
»Javno zbiranje ponudb – Prodajna mesta – 
Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti naveden naziv in naslov ponudnika.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele 

prijave bo obravnavala Komisija za oddajo 
nepremičnega premoženja v najem, ime-
novana s sklepom župana št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 11. 4. 2012 od 15.30 dalje, v sejni sobi 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la. Na odpiranju ponudb bo strokovna komi-
sija ugotavljala popolnost ponudb glede na 
zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno 
ceno, ponudb oddanih po poteku razpisne-
ga roka, nepopolnih ponudb in prijav ponu-
dnikov, ki imajo do Občine Izola neporavna-
ne obveznosti, komisija ne bo upoštevala.

Nepravočasne in nepravilno označene 
ponudbe bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene 
ponudniku. Ponudbe morajo biti veljavne do 
vključno 30 dni od dneva zaključka razpi-
snega roka.

VII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostne-

ga seznama prijaviteljev so:
– Kvaliteta in zanimivost prodajnega pro-

grama oziroma ponudbe na posameznem 
prodajnem mestu,

– Dodatna ponudba na prodajnem me-
stu,

– Višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z naj-

večjim številom zbranih točk. V primeru, da 
dva ali več prijaviteljev doseže isto število 
točk, se bodo z njimi opravila pogajanja. 
Merila za izbor so podrobneje opredeljena 
v razpisni dokumentaciji.

VIII. Postopek po ocenjevanju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po preje-

mu zapisnika komisije izda odločbe o izboru 
najemnikov, ki jih vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo z odločbo o izbiri obveščeni 
najkasneje v roku pet dni po izdelavi pred-
nostnega seznama.

Na podlagi odločbe o izbiri bo dolžan 
izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva 
poziva skleniti najemno pogodbo. Če izbra-
ni ponudnik ne sklene pogodbe v navede-
nem roku se šteje, da je odstopil od namere 
za sklenitev pravnega posla in se vplačana 
varščina zadrži, Občina pa lahko k podpisu 
pogodbe pozove naslednjega najugodnej-
šega ponudnika.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne gle-

de na ostala določila javnega razpisa, brez 
katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli 
v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po 
javnem razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po jav-
nem razpisu ne izbere nobenega od ponu-
dnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil 
najvišjo najemnino za nepremičnine oziro-
ma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega 
ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi javnega razpi-
sa in posledično ta popravljen/ali dopol-
njen predlog najemne pogodbe postane pri-
loga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od po-
nudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek 
oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izklicna cena posa-
meznega prodajnega mesta, je javno zbira-
nje ponudb neuspešno. O neuspelem jav-
nem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike 
v osmih dneh od obravnavanja prispelih 
ponudb.

X. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je brezplačna ter od dneva 
objave do izteka roka za oddajo ponudb do-
segljiva na spletni strani Občine Izola, www.
izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko 
v času uradnih ur prevzamejo tudi v spreje-
mni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo zainteresirani v času ura-
dnih ur po telefonu 05/660-01-03, ali po el. 
pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.

Občina Izola
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Št. 101-3/2012/5 Ob-1857/12
1. Upravna enota Lenart je dne 23. 2. 

2012 vpisala v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno št. 25 pravila – Pravila o or-
ganiziranju in delovanju Sindikata KNG 
družbe NORKA GT LENART d.o.o., s se-
dežem Industrijska ulica 8, 2230 Lenart 
ter matično št. 2439514.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil 
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna 
oseba.

Št. 101-13/2012-6 Ob-1858/12
Statut Sindikata Podjetja Projektivni 

atelje Arhing, Nizke gradnje, prostor, Ker-
snikova ulica 9, Ljub ljana, ki je v hrambi 
pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Cen-
ter, na podlagi odločbe, št. 028-57/93-04/IO, 
z dne 3. 5. 1993, in je vpisan v evidenco 
statutov sindikatov, pod zaporedno številko 
46, se z dnem 7. 3. 2012 izbriše iz evidence 
statutov sindikatov.

Št. 101-55/2011-12 Ob-1916/12
Pravila Sindikata podjetja TERMIKA 

– Svobodni sindikat Slovenije, Kamni-
ška 25, Ljub ljana, se na podlagi odločbe 
UEL Izpostave Bežigrad, št. 101-55/2011-9 
z dne 16. 2. 2012, z dnem 16. 2. 2012 iz-
brišejo iz evidence statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Ljub ljana.

Evidence sindikatov



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 22 / 23. 3. 2012 / Stran 581 

 Ob-1984/12
Ime medija: Pil, Plus, Cicido, Ciciban, 

Gea, Moj planet, Mali moj planet, Cici za-
bavnik, Reader's Digest Slovenija.

Izdajatelj (za vse navedene medije): Mla-
dinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 
1000 Ljub ljana.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične 
osebe oziroma firma in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet 
odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic: Zvon dva Holding, d.d., Slo-
venska 17, Maribor (delež 69,04 %).

Ime članov uprave izdajatelja:
– Peter Tomšič (predsednik uprave),
– Andrej Cunder (član uprave),
– Marko Ručigaj (član uprave).
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz 

Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Ro-
man Žnidarič, Magdalena Gregorc in Kle-
men Eržen.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 2512-12-0013 Ob-1913/12
Območna geodetska uprava Koper, Can-

karjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim 
odstavkom 11. člena Zakona o evidenti-
ranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, 
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva 
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po 
verjetno umrlem Loredan Nikolaju, nazadnje 
stanujočem Dekani 4, Dekani, lastniku parc. 
št. 1022/2, k.o. 2595 – Škofije, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave tega oklica in 
vstopijo v postopek ureditve meje – mejno 
obravnavo, ki jo vodi samostojni podjetnik 
Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p., 
Vojkovo nabrežje 4, Koper.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, 
mora izkazati obstoj svojega pravnega na-
sledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, ve-
lja domneva, da neznani lastnik nepremič-
nine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 7. 3. 2012

Št. 2512-12-0013 Ob-1914/12
Območna geodetska uprava Koper, Can-

karjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim 
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju 
nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 
in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki 
menijo, da so pravni nasledniki po verjetno 
umrlem Ražman Antonu, nazadnje stanujo-
čem Popetre 70, Gračišče, solastniku parc. 
št. *257/1, k.o. 2613 – Truške, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave tega oklica in 
vstopijo v postopek ureditve meje – mejno 
obravnavo, ki jo vodi samostojni podjetnik 
Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p., 
Vojkovo nabrežje 4, Koper.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, 
mora izkazati obstoj svojega pravnega na-
sledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, ve-
lja domneva, da neznani lastnik nepremič-
nine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 7. 3. 2012

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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 Ob-1920/12
V skladu določbo drugega od-

stavka 495. člena ZGD-1, objavljamo, da je 
skupščina družbe Gabrijel Aluminium, d.o.o., 
sprejela sklep o vračilu naknadnih vplačil 
družbenikom v višini 352.700,02 EUR. Na-
knadna vplačila, za vračilo katerih so izpol-
njene vse predpostavke po ZGD-1, bodo 
vrnjena po poteku 3 mesecev od dneva ob-
jave tega obvestila.

Gabrijel Aluminium, d.o.o.

 Ob-1959/12
Direktor družbe MATJAŽ, d.o.o., Petrov-

če 115B, 3301 Petrovče, matična številka: 
5332729000, davčna številka: SI79938612 
(v nadaljevanju: MATJAŽ, d.o.o. ali družba) 
na podlagi 629. člena Zakona o gospodar-
skih družbah objavlja obvestilo:

1. Dne 23. 3. 2012 je bil sodnemu regi-
stru Okrožnega sodišča v Celju predložen 
Delitveni načrt družbe MATJAŽ, d.o.o.

2. Na sedežu družbe MATJAŽ, d.o.o. je 
od objave tega obvestila do dneva sprejema 
sklepa edinega družbenika, ki bo odločal 
o soglasju k delitvi, vendar najmanj en me-
sec od dneva te objave, vsak delovnik med 
10. do 12. uro na vpogled:

– Delitveni načrt družbe MATJAŽ, d.o.o.,
– letna poročila družbe MATJAŽ, d.o.o. 

za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku, svetu 

delavcev ali delavcu na njegovo zahtevo 
najkasneje naslednji dan brezplačno dala 
prepis listin iz prejšnjega odstavka.

4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi 
bo direktor družbe MATJAŽ, d.o.o. ustno 
razložil Delitveni načrt, prav tako pa bo druž-
benika obvestil o vseh morebitnih pomemb-
nih spremembah premoženja družbe v ob-
dobju od dneva sestave Delitvenega načrta 
do zasedanja skupščine. Za pomembno se 
šteje predvsem tista sprememba, zaradi 
katere bi bilo primerno drugačno menjalno 
razmerje.

MATJAŽ, d.o.o.
direktor

Matjaž Goršek

 Ob-1974/12
Likvidacijski upravitelj družbe Mari-

va, marikultura d.o.o. – v likvidaciji, mat. 
št. 5285119000, na podlagi pooblastil iz 
412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obve-
stilo in poziv upnikom:

1. Ustanovitelj družbe Mariva d.o.o., Li-
minjanska 111, 6320 Portorož, je dne 27. 2. 
2012 sprejela sklep o prenehanju družbe in 
začetku postopka redne likvidacije z dnem 
6. 3. 2012.

2. Za likvidacijskega upravitelja je bilo 
imenovano likvidacijsko podjetje MT mo-
mentum d.o.o. ki ga zastopa direktor Tadej 
Majhen.

3. Okrožno sodišče v Ljub ljani je s skle-
pom opr. št.: Srg 2012/9012 z dne 9. 3. 
2012 v sodni register vpisalo začetek redne 
likvidacije nad družbo Mariva, marikultura 
d.o.o. – v li kvidaciji.

4. Upniki družbe Mariva, marikultura 
d.o.o. – v li kvidaciji, se pozivajo, da v roku 
30 dni od dne va objave tega poziva v Ura-

dnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do 
družbe v likvidaciji in jih s priloženimi do-
kazili o temelju in višini terjatev, pošljejo 
s priporo čeno pošto na naslov sedeža druž-
be Mariva, marikultura d.o.o. – v li kvidaciji, 
Liminjanska 111, 6320 Portorož, s pripisom: 
prijava terjatve.

Likvidacijski upravitelj Tadej Majhen

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-1954/12
Edini družbenik družbe Eurodentes cen-

ter d.o.o., Koroška c. 105/a, Maribor, mat. 
št. 5626943000, je dne 15. 3. 2012 spre-
jel sklep, da se osnovni kapital družbe, ki 
je doslej znašal 75.000,00 EUR zmanjša 
po postopku rednega zmanjšanja osnov-
nega kapitala (520. člen ZGD-1) za zne-
sek 60.000,00 EUR tako, da znaša zne-
sek osnovnega kapitala družbe Euroden-
tes center d.o.o. po izvedenem zmanjšanju 
15.000,00 EUR.

V skladu z drugim odstavkom 520. člena 
ZGD-1 se poziva upnike, da se zglasijo pri 
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Eurodentes center d.o.o.
Marjana Mertük, direktorica

 Ob-1982/12
Prokurist družbe SIMPS´S d.o.o. Savič 

Živko, družba je vpisana v sodni/poslovni 
register Agencije Republike Slovenije za 
javno pravne evidence in storitve, z matič-
no številko 5329108000, skladno z določbo 
520. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah-1, objavlja naslednje sklepe:

1. sklep: dosedanji osnovni kapital 
v višini 900.000,00 EUR se zmanjša za 
300.00 EUR tako, da bo novi osnovni ka-
pital znašal 600.000,00 EUR. Zmanjšanje 
osnovnega kapitala se izvede z izplačili 
družbenikoma.

2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo 
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

SIMPS´S d.o.o.

Sklici skupščin 

 Ob-1925/12
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija 

d.d. na podlagi 13.1. točke Statuta banke 
sklicuje

skupščino
UniCredit Banka Slovenija d.d.,

ki bo v sredo, 25. 4. 2012, ob 13. uri, 
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d., 
Šmartinska 140, 1000 Ljub ljana.

Za sejo skupščine banke predlaga upra-
va banke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev 
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.

Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklep-

čna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok 

Rozman.
Za preštevalca glasov se imenuje Mar-

jana Jagodič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politi-

ke in plana razvoja za leto 2012.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-

zornega sveta banke se sprejme plan razvo-
ja in temelji poslovne politike za leto 2012 
po predlogu uprave banke.

3. Poročilo nadzornega sveta banke 
v zvezi z letnim poročilom banke za leto 
2011.

Predlog sklepa: skupščina banke se se-
znani s poročilom nadzornega sveta banke 
v zvezi z letnim poročilom banke za leto 
2011.

4. Letno poročilo o notranjem revidiranju 
banke za leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo notranje revizije o notra-
njem revidiranju za leto 2011, z mnenjem 
nadzornega sveta banke.

5. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice.

Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme predlog 

uporabe bilančnega dobička v letu 2011, 
in sicer, da se bilančni dobiček poslovnega 
leta 2011 v višini 7.370.417,46 EUR ne deli 
delničarjem in se v celoti razporedi v druge 
rezerve iz dobička.

5.2. Skupščina banke podeli razrešnico 
članom uprave in nadzornega sveta za leto 
2011.

6. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja za poslov-
no leto 2012 se imenuje revizijska družba 
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 
Ljub ljana.

7. Razkritje prejemkov članov uprave in 
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s prejemki članov uprave in članov nadzor-
nega sveta, ki so jih za opravljanje nalog 
v banki prejeli v poslovnem letu 2011.

8. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim 
poročilom in poročilom nadzornega sveta, 
so na vpogled na sedežu UniCredit Banka 
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljub ljana, 
od 23. 3. 2012 dalje. Skupščine banke se 
imajo pravico udeležiti delničarji banke, 
v korist katerih so delnice na ime vknjižene 
v delniški knjigi oziroma na računih vredno-
stnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec 
četrtega dne pred sejo skupščine. Delničar-
ji banke morajo najkasneje konec četrtega 
dne pred sejo skupščine prijaviti svojo ude-
ležbo na skupščini tajništvu uprave banke. 
Na skupščini banke lahko delničarja zastopa 
tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega po-
oblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-

Objave gospodarskih družb
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datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov. Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (ZGD-1), če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal banki razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu uprave in da bo druge del-
ničarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, 
ima pravico od uprave banke na skupščini 
zahtevati zanesljive podatke o zadevah ban-
ke, če so potrebni za presojo točk dnevnega 
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebi-
no lahko uprava banke da podatke v sku-
pnem odgovoru. Pravica do obveščenosti 
velja tudi za pravna in poslovna razmerja 
družbe s povezanimi družbami.

Uprava banke
dr. France Arhar,

Janko Medja, MBA,
Francesco Vercesi,

Damijan Dolinar

 Ob-1942/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ 

– Železniško gradbeno podjetje Ljub ljana, 
d.d. uprava sklicuje

18. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniško gradbeno 

podjetje, d.d.,  
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,

ki bo dne 25. 4. 2012, ob 12.30, na se-
dežu družbe v Ljub ljani, Ob zeleni jami 2, 
(sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave za izvolitev de-
lovnih teles je:

Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja 

Čepon.
– Preštevalki glasov: Gabrijela Modic, 

Ida Ravšelj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž 

Hrovatin.
2. Imenovanje pooblaščene revizijske 

družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da 

sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo SŽ – ŽGP Ljub ljana d.d. 
in skupino SŽ – ŽGP Ljub ljana d.d. za leto 
2011 skupščina imenuje družbo ABC Revi-
zija, d.o.o

3. Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov 
delavcev v nadzorni svet.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: skupščina se se-
znani, da je Svet delavcev izvolil člana Nad-
zornega sveta, predstavnika delavcev, Boža 
Božoviča in Ljuba Šarčeviča, s 4 letnim 
mandatom.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov in obrazložitvami je na voljo v tajništvu 
uprave, na sedežu družbe, Ob zeleni jami 
2, Ljub ljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, 
v času od dneva objave dnevnega reda do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine in celotno gradivo 
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je 
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, 
na naslovu: www.sz-zgp.si

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovanje

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora 
biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno 
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma 
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se mo-
rajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra.

Pooblaščenec delničarja mora najka-
sneje na skupščini predložiti pooblastilo. 
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (ime, priimek, naslov, 
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično 
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter 
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane 
shranjeno v družbi ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa 
o kateri naj skupščina odloča, oziroma ob-
razložitev točke dnevnega reda, če skup-
ščine ne sprejme sklepa. Uprava družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
Zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1) 
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda 
glede katerih bodo delničarji zahteve po-
slali najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda skupščini 
pošljejo po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljub-
ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljub ljana, ali tudi 
po elektronski pošti na elektronski naslov: 
sz.zgp@sz-zgp.si

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. čle-
na ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način 
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje 
pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj 

pri tem sporočil, da bi na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilne-
ga predloga delničarju na podlagi 301. člena 
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 

poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničarji lahko svoje predloge sklepov in 
volilne predloge družbi pošljejo na naslov 
SŽ – ŽGP Ljub ljana d.d., Ob zeleni jami 2, 
Ljub ljana, ali sporočijo tudi po elektronski 
pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si

Družba si pridržuje pravico do preveritve 
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne 
točke, predloge sklepov ali volilne predloge 
po elektronski pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
pravico do obveščenosti tako, da od poslo-
vodstva zahteva zanesljive podatke o zade-
vah družbe, ki so potrebne presojo dnevne-
ga reda. Delničarji imajo pravico biti obve-
ščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih 
družbe s povezanimi družbami.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega 
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.,

direktor
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.

 Ob-1944/12
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi 

16. in 17. člena Statuta banke sklicuje

33. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,

ki bo v ponedeljek, 23. 4. 2012, ob 
13. uri, v poslovni stavbi, na naslovu Dunaj-
ska cesta 128a, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta: izvolijo se delovna telesa v skladu 
s poslovnikom skupščine.

2. Predlog uporabe bilančnega dobička 
za poslovno leto 2011, predstavitev letnega 
poročila banke za poslovno leto 2011, pi-
snega poročila nadzornega sveta k letnemu 
poročilu, razprava in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev 
delničarjev s prejemki članov nadzornega 
sveta in uprave, ki so jih za opravljanje na-
log v družbi prejeli v preteklem poslovnem 
letu.

Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: bilančni dobiček za poslovno 
leto 2011, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 
2.651.177,30 EUR, ostane nerazporejen in 
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih 
poslovnih letih.

V skladu z 294. členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina potrjuje in 
odobri delo uprave in nadzornega sveta 
v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje 
razrešnico.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju 
z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: skupščina banke sprejme obrazlo-
ženo mnenje nadzornega sveta k letnemu 
poročilu notranje revizije za leto 2011.

4. Podaljšanje mandatne dobe članu 
nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: 
z dnem 11. 6. 2012 članu nadzornega sve-
ta Vadnal Davidu poteče mandatna doba 
v nadzornem svetu. Z dnem 11. 6. 2012 se 
članu nadzornega sveta Vadnal Davidu po-
daljša mandatna doba v nadzornem svetu, 
za dobo štirih let.
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5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: 

z dnem 23. 4. 2012 se za člana nadzornega 
sveta imenujeta Sergey Ludentsov in Tatia-
na Boykova, oba za dobo štirih let.

Delničarji bodo na 33. redni skupščini 
Banke Volksbank d.d. odločali o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Skupščine Banke Volksbank d.d. se lah-
ko udeležijo in na njej uresničujejo glaso-
valno pravico vsi delničarji banke, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev ko-
nec 4. dne pred zasedanjem skupščine ozi-
roma na dan 19. april 2012 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kate-
rem naj skupščina odloča, ali če skupščina 
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprej-
me sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpo-
zneje 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 ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. V istem 
roku lahko delničarji tudi podajo predloge 
o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni 
treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti in sicer, po-
slovodstvo mora na skupščini dati delničar-
jem zanesljive podatke o zadevah družbe, 
če so potrebni za presojo točk dnevnega 
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebi-
no lahko da podatke v skupnem odgovoru. 
Pravica do obveščenosti velja tudi za prav-
na in poslovna razmerja družbe s poveza-
nimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki, predloži-
jo pred začetkom skupščine veljavno po-
oblastilo.

Letno poročilo, poročilo nadzornega sve-
ta, letno poročilo o notranjem revidiranju 
z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta 
in drugo gradivo za skupščino banke z ute-
meljenimi predlogi sklepov, je delničarjem 
na vpogled v prostorih Banke Volksbank 
d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljub-
ljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen tudi na sple-
tni strani banke, www.volksbank.si.

Banka Volksbank d.d.
Uprava

Št. 4018111 Ob-1958/12
Na podlagi določil 295. člena, točka 3 

Zakona o gospodarskih družbah in na pod-
lagi 32. točke Statuta Tovarne arom in ete-
ričnih olj d.d. Škofja vas, Škofja vas 39, 
sklicuje uprava

1. izredno sejo
skupščine ETOL d.d.,

ki bo 24. 4. 2012, ob 13. uri, na sedežu 
družbe v Škofji vasi 39, Škofja vas.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev organov skup-

ščine:

– Imenovanje predsednika skupščine.
– Imenovanje preštevalcev glasov.
– Ugotovitev prisotnosti notarke Katje 

Fink za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik 

skupščine, dva preštevalca glasov in ugoto-
vi se prisotnost notarke Katje Fink.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine.
3. Umik delnic družbe iz trgovanja na 

organiziranem trgu.
Predlog sklepa:
Delnice družbe, se umaknejo iz trgova-

nja na organiziranem trgu.
Skupščina sklene, da se v skladu z do-

ločili 101. člena Zakona o trgu finančnih 
instrumentov delnice izdajatelja ETOL d.d., 
z oznako ETOG umaknejo iz trgovanja na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
(standardna kotacija) Ljub ljanske borze, 
d.d., Ljub ljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini na-
sprotujejo sklepu o umiku delnic z orga-
niziranega trga, družba ponuja, da bo na 
njihovo zahtevo prevzela vse njihove delni-
ce za primerno denarno odpravnino v višini 
141,00 EUR za delnico, v skladu z izjavo, 
podano v nadaljevanju tega sklepa.

Izjava družbe v skladu s tretjim odstav-
kom 101. člena Zakona o trgu finančnih 
instrumentov:

ETOL d.d., Škofja vas, 3211 Škofja vas, 
matična številka 5048869000, davčna šte-
vilka SI28420284 izjavlja, da vsem delni-
čarjem, ki bodo na skupščini delničarjev, ki 
bo odločala o umiku delnic družbe z ozna-
ko ETOG z organiziranega trga vrednostnih 
papirjev (standardna kotacija) Ljub ljanske 
borze, d.d., Ljub ljana, nasprotovali sprejemu 
sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, 
ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela 
vse njihove delnice za primerno denarno 
odpravnino v višini 141,00 EUR za delnico.

Gradivo za skupščino:
Gradivo za sejo skupščine, vključno 

s predlogi sklepov je vsem delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe ETOL d.d. 
v Škofji vasi 39, Škofja vas, in sicer od 
dneva sklica naprej, vsak delavnik med 8. 
in 12. uro. Vabilo bo objavljeno v Uradnem 
listu RS, dne 23. 3. 2012, prav tako je gradi-
vo dostopno na spletni strani družbe, www.
etol.com. Na spletni strani družbe: www.
etol.com so dostopni tudi podatki iz tretjega 
odstavka 296. člena ZGD.

Pravice in predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve po-
slali družbi najpozneje sedem dni po objavi 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda družbi po-
šljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na 
naslov: skupscina@etol.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava bo na enak 
način kot ta sklic skupščine objavila ti-

ste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, 
ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu upra-
ve 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 in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Delničar 
lahko predloge sklepov in volilne predloge 
družbi sporoči tudi na elektronski naslov: 
skupscina@etol.si.

Delničarji lahko svojo pravico do obve-
ščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 ure-
sničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna 
poslati zanesljive podatke in odgovore na 
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če 
so takšni odgovori in podatki potrebni za 
presojo točk dnevnega reda skupščine. Na 
vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko 
da podatke v skupnem odgovoru.

Informacije o pravicah delničarjev iz 
prvega odstavka 298. člena, prvega od-
stavka 300., 301. in 305. člena tega zakona 
so dostopne na spletni strani družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini 
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali 
zastopniki, ki so kot imetnik delnic družbe 
vpisani v centralnem registru nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan) ter svojo udeležbo na skupščini pri-
javijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na 
sedež družbe najpozneje do konca četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno 
in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno 
v družbi ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja. Obrazec za uresničevanje glasoval-
ne pravice po pooblaščencu je dostopen na 
spletni strani družbe.

Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice delničarjev, 
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev 
je pisna prijava udeležbe, naslovljena na 
sedež družbe, ki mora prispeti na sedež 
družbe najkasneje konec četrtega dne pred 
skupščino, tj. do konca dneva 20. 4. 2012. 
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
254.619 navadnih imenskih kosovnih delnic. 
Skladno z zakonom daje vsaka navadna 
delnica njenemu imetniku en glas na skup-
ščini. Na dan sklica skupščine družba ETOL 
d.d. nima lastnih delnic.

Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj petnajst odstotkov glasov. Če 
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 14. uri na 
istem mestu. Na tem zasedanju skupščina 
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

ETOL d.d. 
predsednik uprave 

mag. Zdenko Zanoški
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SV 40/2012 Ob-1926/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarja Šömen Fran-
ca, Glavni trg 4, 9240 Ljutomer, opr. št: 
SV 40/2012, z dne 31. 1. 2012, je bila ne-
premičnina, stanovanje v Ljutomeru, Postru-
žnikova ulica 8, 9240 Ljutomer, v veliko-
sti 71,79 m2, del stavbe 106, ki se nahaja 
v večstanovanjski stavbi, številka stavbe 
317, katera stoji na nepremičninah parce-
lah številka 2124/3, 2125/3 in 2126/2, vse 
k.o. 259 – Ljutomer, ter ima stavba naslov 
Ljutomer, Postružnikova ulica 8, Ljutomer, 
Postružnikova ulica 10, in Ljutomer, Po-
stružnikova ulica 6, last Kosi Dominika in 
Žnidarič Sinje, vsakega do 1/2, na podlagi 
prodajne pogodbe z dne 14. 12. 2011, skle-
njene s prodajalcem Zver Željkom, overjene 
pri notarju Šömen Francu v Ljutomeru, št. 
OV 873/2011, dne 21. 12. 2011, zastavljena 
v korist upnice SKB banke d.d. Ljub ljana, 
Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 5026237000, za zavarovanje denarne 
terjatve, v znesku 36.000,00 EUR, s po-
godbeno sestavljeno nominalno obrestno 
mero, ki je sestavljena iz referenčne obre-
stne mere 3-mesečni Euribor in obrestne-
ga pribitka v višini 2,50 % letno, ter je letni 
pribitek fiksen in se v času do dokončnega 
vračila kredita ne spreminja, razen v pri-
meru dogovora iz 17. člena Hipotekarno 
kreditne pogodbe za stanovanjski kredit, 
številka 297658-001, z dne 31. 1. 2012, 
ter na dan odobritve kredita dne 20. 12. 
2011 znaša 3-mesečni Euribor 1,42 %, po-
godbena obrestna mera pa skupaj znaša 
3,92 %, z vračilom kredita v 132 mesečnih 
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapa-
de v plačilo 8. 2. 2023, oziroma je terjatev 
odvisna od odpoklica upnice, ter ostalimi 
pogoji vračila, kot so zapisane v Hipotekar-
no kreditni pogodbi za stanovanjski kredit, 
številka 297658-001, z dne 31. 1. 2012.

SV 25/12 Ob-1927/12
Na podlagi notarskega zapisa notarja 

Mira Košaka, opr. št. SV 25/12 z dne 9. 1. 
2012, je bil posamezni del stavbe, stanova-
nje št. 23, v izmeri 72,90 m2, ki se nahaja 

v stanovanjskem objektu – stavbi, št. 4499, 
ID št. stavbe 1723-4499, na naslovu Ja-
mova cesta 50, 1000 Ljub ljana, ki stoji na 
parc. št. 801/3, 802/5, 802/6, 804/2, 805/2 in 
813/4, katastrska občina 1723 – Vič, ID znak 
1723-4499-23, last Dejana Zdravkovića do 
(1/2) in Duške Vlajić do (1/2), zastavljen 
v korist upnice SKB banke d.d. Ljub ljana, 
Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 5026237, zaradi zavarovanja kreditne 
denarne terjatve v višini 42.500,00 EUR 
s pripadki.

SV 24/12 Ob-1928/12
Na podlagi notarskega zapisa notarja 

Mira Košaka, opr. št. SV 24/12 z dne 9. 1. 
2012, je bil posamezni del stavbe, stanova-
nje, št. 23, v izmeri 72,90 m2, ki se nahaja 
v stanovanjskem objektu – stavbi št. 4499, 
ID št. stavbe 1723-4499, na naslovu Ja-
mova cesta 50, 1000 Ljub ljana, ki stoji na 
parc. št. 801/3, 802/5, 802/6, 804/2, 805/2 in 
813/4, katastrska občina 1723 – Vič, ID znak 
1723-4499-23, last Dejana Zdravkovića do 
(1/2) in Duške Vlajić do (1/2), zastavljen 
v korist upnice SKB banke d.d. Ljub ljana, 
Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 5026237, zaradi zavarovanja kreditne 
denarne terjatve v višini 42.500 EUR s pri-
padki.

SV 2126/11 Ob-1929/12
Na podlagi notarskega zapisa notarja 

Mira Košaka, opr. št. SV 2126/11 z dne 
16. 11. 2011, je bil posamezni del stavbe 
– dvosobno stanovanje, v izmeri 56,66 m2, 

ki se nahaja v stanovanjski hiši – visoko 
pritličje, ID stavbe: 2679-1205, na naslovu 
Jamova cesta 28, 1000 Ljub ljana, ki stoji 
na parc. št. 487/0, katastrska občina 2679 
– Gradišče, ID znak 2679-487/0-1, last kre-
ditojemalca Tomaža Čretnika in solidarnega 
poroka Maje Čretnik Sodja, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 10. 8. 2011, sklenje-
ne z prodajalcem Dubravko Savić Bogataj, 
zastavljena v korist upnice Unicredit banke 
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub-
ljana, matična številka 5446546, zaradi za-
varovanja kreditne denarne terjatve v višini 
70.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 85863/2008 Os-1619/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka za 
verodostojno listino, VL 85863/2008 z dne 
23. 10. 2008, ki je postal pravnomočen 7. 4. 
2009, v zvezi s sklepom VL 85863/2008 
z dne 19. 12. 2011, ki je postal pravnomo-
čen 13. 1. 2012, je bila na podlagi rubežne-
ga zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, 
opr. št. IZV 603/2011 z dne 23. 1. 2012, ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II. 
nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni 
št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 
1082, last dolžnice Simke Kičin, zarublje-
na v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta 
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 
645,67 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 20. 2. 2012

In 145/2011 Os-1824/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-

dišča na Jesenicah, In 145/2011 z dne 11. 9. 
2007, ki je postal pravnomočen 27. 9. 2007, 
v zvezi s sklepom In 145/2011 z dne 22. 12. 
2011, ki je postal pravnomočen 17. 1. 2012, 
je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvrši-
telja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 624/2011 
z dne 23. 1. 2012, nepremičnina, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, 
v izmeri 57,57 m2, v II. nadstropju stanovanj-
ske hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 
4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, 
k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice 
Simke Kičin, zarubljena v korist upnika JE-
KO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jeseni-
ce, zaradi izterjave 1.107,30 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 5. 3. 2012

In 147/2011 Os-1825/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah, I 481/2004 z dne 
18. 6. 2004, ki je postal pravnomočen 30. 6. 
2004, v zvezi s sklepom In 147/2011 z dne 
22. 12. 2011, ki je postal pravnomočen 
17. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega 
zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. 
št. IZV 626/2011 z dne 23. 1. 2012, nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II. 
nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni 
št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 
1082, last dolžnice Simke Kičin, zarublje-
na v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta 
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 
619,45 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 5. 3. 2012

VL 112929/2011 Os-1826/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka za 
verodostojno listino, VL 112929/2011 z dne 
8. 8. 2011, ki je postal pravnomočen 13. 9. 
2011, v zvezi s sklepom VL 112929/2011 
z dne 22. 12. 2011, ki je postal pravnomo-
čen 17. 1. 2012, je bila na podlagi rubežne-
ga zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, 
opr. št. IZV 621/2011 z dne 23. 1. 2012, ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II. 
nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni 
št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 
1082, last dolžnice Simke Kičin, zarublje-
na v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta 
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 
327,76 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 5. 3. 2012

VL 24201/2011 Os-1827/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka za 
verodostojno listino, VL 24201/2011 z dne 
28. 2. 2011, ki je postal pravnomočen 29. 3. 
2011, v zvezi s sklepom VL 24201/2011 
z dne 22. 12. 2011, ki je postal pravnomo-
čen 17. 1. 2012, je bila na podlagi rubežne-
ga zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, 
opr. št. IZV 622/2011 z dne 23. 1. 2012, ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II. 
nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni 
št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 
1082, last dolžnice Simke Kičin, zarublje-
na v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta 
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 
766,10 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 5. 3. 2012

VL 147077/2011 Os-1828/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddelka 
za verodostojno listino, VL 147077/2011 
z dne 13. 10. 2011, ki je postal pravno-
močen 3. 11. 2011, v zvezi s sklepom VL 
147077/2011 z dne 22. 12. 2011, ki je postal 
pravnomočen 17. 1. 2012, je bila na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Mar-
kovčiča, opr. št. IZV 620/2011 z dne 23. 1. 
2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izme-
ri 57,57 m2, v II. nadstropju stanovanjske 
hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, 
stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. 
Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke 
Kičin, zarubljena v korist upnika JEKO-IN 
d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, za-
radi izterjave 533,04 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 5. 3. 2012

VL 92084/2008 Os-1829/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, Centralnega oddel-
ka za verodostojno listino, VL 92084/2008 
z dne 7. 11. 2008, ki je postal pravnomo-
čen 20. 11. 2008, v zvezi s sklepom VL 
92084/2011 z dne 22. 12. 2011, ki je postal 
pravnomočen 17. 1. 2012, je bila na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Mar-
kovčiča, opr. št. IZV 623/2011 z dne 23. 1. 
2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izme-
ri 57,57 m2, v II. nadstropju stanovanjske 
hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, 
stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. 
Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke 
Kičin, zarubljena v korist upnika JEKO-IN 
d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, za-
radi izterjave 1.035,46 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 5. 3. 2012

In 146/2011 Os-1830/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah, I 1030/2003 z dne 
22. 12. 2003, ki je postal pravnomočen 6. 1. 
2004, v zvezi s sklepom In 146/2011 z dne 
22. 12. 2011, ki je postal pravnomočen 
17. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega 
zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. 
št. IZV 625/2011 z dne 23. 1. 2012, nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II. 
nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni 
št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 
1082, last dolžnice Simke Kičin, zarublje-
na v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta 
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 
1.223,81 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 5. 3. 2012

VL 156918/2011 Os-1823/12
V izvršilni zadevi upnika KBM Fineko 

d.o.o. – skupina Nove KBM, Ulica Vita Kra-
igherja 5, Maribor, zoper dolžnika Poplatnik 
Aleksandra, Ulica Staneta Severja 3, Mari-
bor, zaradi izvršbe na nepremičnino, je bil 
dne 22. 2. 2012, na naslovu Ulica Staneta 
Severja 3, Maribor, ob prisotnosti dolžnika 
Poplatnik Aleksandra, opravljen rubež ne-
premičnine.

Zarubljena nepremičnina je dvosobno 
stanovanje št. 14, kat., III. nadstropje, št. 
stavbe 1320, ki stoji na parc. št. 1621/1, 
k.o. Spodnje Radvanje. Zarubljena nepre-
mičnina obsega: predsoba: tla/keramika, 
površine 5,83 m2, soba: tla/lam. parket, 
površine 13,44 m2, soba: tla/lam. parket, 
površine 19,14 m2, kuhinja: tla/keramika, 
vgr. kuhinja 4,5 m, površine 10,71 m2, 
 kopalnica: tla/stene 2,4 m keramika, 
vgr/kad, umivalnik, WC, PS, površine 
4,05 m2, loža: tla/umetni kamen, AB ogra-
ja, površine 2,97 m2 in klet: tla/beton, po-
vršine 3,26 m2.

Objave sodišč
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Dolžnik zatrjuje, da je on lastnik do 1/2 
nepremičnine – stanovanja, ena polovica 
(1/2) stanovanja pa je v lasti njegove par-
tnerke, Valerije Pongračič.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 22. 2. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I R 162/2009 Os-1009/12
Okrožno sodišče v Celju je v postopku 

priznanja tuje sodne odločbe pod opr. št. 
I R 162/2009 zaradi predloga za priznanje 
tuje sodne odločbe v skladu z 82. členom 
ZPP sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotnega 
udeleženca Slog Interier d.o.o., Glavna po-
družnica za trgovino Split, Stepinčeva 19, 
Republika Hrvaška se postavi Igor Ben-
koč, odvetnik v Celju. Začasni zastopnik 
bo zastopal nasprotnega udeleženca v po-
stopku dokler nasprotni udeleženec oziro-
ma njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 12. 2011

P 17/2012 Os-1834/12
Okrajno sodišče na Jesenicah, je po 

sodnici Ireni Mali, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklo-
šičeva cesta 19, Ljub ljana (spor se nana-
ša na Območno enoto Kranj, Bleiweisova 
20, Kranj), ki jo zastopa pooblaščenka Tina 
Malovrh, zoper toženo stranko Branko Su-
botić, Nova Topola 59/a, Bosanska Gradi-
ška, Bosna in Hercegovina, zaradi plačila 
6.487,99 EUR, sklenilo:

tožencu Branku Subotiću, se na podlagi 
4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi za-
časna zastopnica, odvetnica Danica Novak 
Kenda, Cesta maršala Tita 38, Jesenice. 
Začasna zastopnica bo zastopala toženca 
vse do takrat, dokler ne bo sam ali nje-
gov pooblaščenec nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 3. 2012

P 402/2011 Os-1727/12
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom 

opr. št. P 402/2011 z dne 24. 2. 2012 1., 2., 
3. in 4. toženi stranki, vse neznanega biva-
lišča, postavilo začasno zastopnico, odve-
tnico Magdo Mlač, Volaričeva ulica 1, Izola.

Začasna zastopnica je bila toženim 
strankam postavljena na podlagi prvega 
odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku, ki določa, da sodišče postavi 
začasnega zastopnika, če je prebivališče 
tožene stranke, ki nima pooblaščenca, ne-
znano.

Začasna zastopnica bo 1., 2., 3. in 4. 
toženo stranko zastopala v postopku vse 
do takrat, dokler stranke ali njihovi poobla-
ščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči, da je toženim strankam postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 2. 2012

IV P 343/2011 Os-1076/12
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni 

sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni 
zadevi tožeče stranke Sandre Žaralović, 
Savska cesta 18a, Kranj, ki jo zastopa Ladi 
Voršič, odvetnica v Kranju, zoper toženo 
stranko Hasani Muja, zadnje znano biva-
lišče Ramadami 11, Ferizaj, Kosovo, za-
radi razveze zakonske zveze, na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v nadaljevanju: ZPP), Hasani Muja, za-
dnje znano bivališče Ramadami 11, Ferizaj, 
Kosovo, postavilo začasnega zastopnika 
odvetnika Aljoša Ravnikarja, Bleiweisova 
cesta 30, Kranj.

Začasni zastopnik ima v postopku, v ka-
terem je postavljen, vse pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni 
zastopnik od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma, dokler organ za socialne zadeve 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 12. 2011

VL 210866/2010 Os-1781/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 
1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Fiko dela 
Vega, Dolenjska cesta 117, Ljub ljana, zara-
di izterjave 487,45 EUR, sklenilo:

dolžniku Fiko dela Vega, Dolenjska 
cesta 117, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
odv. Gregor Hieng, Stari trg 2, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 30. 1. 2012

I P 1767/2011 Os-1818/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici 

mag. Suzani Husar Dobravec, v pravdni 
zadevi tožeče stranke: Zavarovalnice Tri-
glav d.d., Miklošičeva 19, Ljub ljana (vroča-
nje na naslov: Zavarovalnica Triglav d.d., 
OE Ljub ljana, Verovškova 60 B, Ljub ljana), 
zoper toženo stranko: Mirnel Ahmetović, 
neznan naslov (zadnji znan naslov: Ce-
lovška cesta 166, Ljub ljana), zaradi plači-
la 1.792,19 EUR s pripadki, 27. februarja 
2012 sklenilo:

toženi stranki Mirnelu Ahmetoviću, ne-
znanega prebivališča, se postavlja zača-
snega zastopnika, odvetnika Tomaža Mi-
helčiča, Trubarjeva 24, Ljub ljana, ki bo 
zastopal toženo stranko v tem postopku 
zaradi plačila 1.792,19 EUR s pripadki.

Začasni zastopnik ima v postopku, 
za katerega je postavljen, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo 
stranko pa bo zastopal od dneva posta-
vitve dalje, dokler tožena stranka ali njen 
po oblaščenec ne nastopi pred sodiščem 

oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2012

III P 954/2011 Os-1868/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okraj-

nemu sodniku, v pravdni zadevi tožeče 
stranke SPL Ljub ljana, d.d., Frankopan-
ska 18/a, Ljub ljana, zoper toženo stranko: 
1. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, od-
vetnik v Ljub ljani, 2. Frančiška Oman (umr-
la), 3. Aleksander Čampa Giorgini, Jurčičev 
trg 2, Ljub ljana, 4. Ariana Čampa Giorgini 
(neznanega prebivališča), ki jo zastopa za-
stopnica, odvetnica Jana Mazi iz Ljub ljane, 
zaradi izstavitve zemljiško knjižne listine, 
dne 23. februarja 2012 sklenilo: tretje to-
ženi stranki Aleksandru Čampi Giorginiju, 
se v zadevi opr. št. III P 954/2011, na podla-
gi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se določi od-
vetnica Jana Mazi, Pražakova 10, Ljub-
ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala tretje 
toženo stranko vse do takrat, dokler tretje 
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 23. 2. 2012

Oklici dedičem

D 149/2011 Os-1463/12
Na Okrajnem sodišču v Litiji je v teku 

zapuščinski postopek po Ignacu Smuku, 
roj. 30. 7. 1913, umrlem 14. 9. 1982, naza-
dnje stan. Bevkova ulica 28, Litija.

Sodišče poziva dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica prijavijo 
sodišču kot dediči in sporočijo svoje seda-
nje podatke in naslove bivališča. Po pre-
teku tega roka bo sodišče zaključilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih 
podatkov.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 3. 2. 2012

D 181/2011 Os-1464/12
Na Okrajnem sodišču v Litiji je v teku 

zapuščinski postopek po Frančiški Smuk, 
roj. 8. 9. 1871, umrli 12. 8. 1951, nazadnje 
stan. Spodnja Jablanica 4, Šmartno pri Liti-
ji. Pokojna je bila lastnica parc. št. 970, k.o. 
1839 – Jablanica, ki jo je pridobila z izročil-
no pogodbo z dne 25. 5. 1929.

Sodišče poziva dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica prijavijo 
sodišču kot dediči in sporočijo svoje seda-
nje podatke in naslove bivališča. Po pre-
teku tega roka bo sodišče zaključilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih 
podatkov.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 3. 2. 2012

D 198/2011 Os-1465/12
Na Okrajnem sodišču v Litiji je v teku 

zapuščinski postopek po Frančiški Verbe, 
nazadnje stan. Breg št. 1, Litija. Podat-
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ki o datumu rojstva in smrti zapustnice 
niso znani. Pokojna je bila lastnica parc. 
št. 60/1, 60/2 in 60/3, k.o. 1839 – Jablanica, 
do 1/2, ki jih je pridobila s kupno pogodbo 
z dne 5. 6. 1905.

Sodišče poziva dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica prijavijo 
sodišču kot dediči in sporočijo svoje seda-
nje podatke in naslove bivališča. Po pre-
teku tega roka bo sodišče zaključilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih 
podatkov.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 3. 2. 2012

D 199/2011 Os-1466/12
Na Okrajnem sodišču v Litiji je v teku 

zapuščinski postopek po Francu Verbetu 
iz Kočevja, nazadnje stan. Breg št. 1, Litija. 
Podatki o datumu rojstva in smrti zapustni-
ka niso znani. Pokojni je bil lastnik parc. 
št. 60/1, 60/2 in 60/3, k.o. 1839 – Jabla-
nica, do 1/2, ki jih je podedoval na podla-
gi odločbe o dedovanju O 1509/47 z dne 
20. 10. 1948.

Sodišče poziva dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica prijavijo 
sodišču kot dediči in sporočijo svoje seda-
nje podatke in naslove bivališča. Po pre-
teku tega roka bo sodišče zaključilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih 
podatkov.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 3. 2. 2012

D 330/2011 Os-1841/12
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-

puščinski postopek po pokojnem France-
scu Chelleriju, neznanega bivališča in umr-
lem dne 27. 7. 1961.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da 
zapuščino predstavlja nepremičnina z ID 
znakom 2626-393/0-0, k.o. Izola. Za za-
časno skrbnico zapuščine je postavljena 
odvetnica Monika Mavsar iz Portoroža.

Sodišče ne razpolaga s podatki o za-
pustnikovih dedičih. Zato pozivamo more-
bitne zapustničine dediče, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na pod-
lagi znanih podatkov v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 2. 2012

D 536/1983 Os-5995/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod 

opr. št. D 536/1983 vodi zapuščinski posto-
pek po pokojni Neži Kacjan, rojeni Žumer, 
rojeni 12. 1. 1903, umrli 1983, nazadnje 
stanujoči Hajdoše, začasno Dusseldorf, 
Nemčija.

V zapuščino spadajo nepremičnine, ki 
so bile zapustnici vrnjene kot članici Agrar-
ne skupnosti Hajdoše.

S tem oklicem sodišče poziva dediče 
zapustnice Neže Kacjan, da se priglasijo 
k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo 
sodišče eno leto po objavi tega oklica od-
ločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 12. 2011

D 227/2011 Os-1711/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku 

zapuščinski postopek po pokojni Emiliji 

Osvald, hčeri Franca, upokojenki, rojeni 
5. 9. 1909, državljanki Republike Slove-
nije, samski, umrli 21. 2. 2011, nazadnje 
stanujoči Ptuj, Brstje št. 3.

Pokojnica je napravila oporoko. Ker se 
ne ve, ali je kaj pokojničinih sorodnikov, 
ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi 
zakona, sodišče, na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 2. 2012

D 179/2011 Os-1351/12
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče 

zapuščinski postopek po pokojnem Martinu 
Jermančiču, upokojencu, rojenem 4. 11. 
1920, nazadnje stanujočem Drušče 4, p. 
Tržišče, in umrlem 28. 10. 2011, opr. št. 
D 179/2011.

Zapustnik Martin Jermančič iz Drušč 4, 
p. Tržišče, ni napravil oporoke. Na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju sodišče 
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
v roku enega leta od objave tega oklica kot 
dediči po pokojnem Martinu Jermančiču. 
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 25. 1. 2012

D 176/2011 Os-1456/12
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče 

zapuščinski postopek po pok. Francu Sku-
bicu, roj. 28. 9. 1935, nazadnje stan. Dolenji 
Boštanj 71, p. Boštanj, opr. št. D 176/2011.

Zapustnik Franc Skubic iz Dolenjega 
Boštanja 71, p. Boštanj ni napravil oporoke.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne osebe, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo v roku enega leta od objave 
oklica kot dediči po pok. Francu Skubicu. 
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 1. 2. 2012

D 94/2011-10 Os-1347/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi 

pri Okrajnem sodišču v Trebnjem, po po-
kojni Borštnar Mariji, rojeni 25. 1. 1946, 
z zadnjim bivališčem na naslovu Bruna vas 
16, Mokronog, se je dedič II. dednega reda 
dedovanju po zapustnici odpovedal, tako 
da so do dedovanja upravičeni dediči III. 
dednega reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega 
reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico, do 
zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 30. 1. 2012

Oklici pogrešanih

N 24/2011 Os-1761/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na pod-

lagi predloga predlagatelja Boštjana Jakse-
tiča, Trpčane 26, Ilirska Bistrica, ki ga za-
stopa poobl. Tatjana Udovič, vodi nepravdni 
postopek za razglasitev pogrešanega za mr-
tvega, in sicer za Marjeto Jaksetič (Trpčane 
2), sedaj neznanega naslova. Iz krstnega 
lista Župnijskega urada Podgraje za pokojno 
Marjeto Jaksetič, rojeno Ličan izhaja, da naj 
bi se 1878 poročila s pogrešanim Martinom 
Jaksetičem, zadnji znani podatek o pogre-
šani pa je vpis dosmrtnega užitka zanjo na 
p. št. *29/2 in *36/1, k.o. 2544 Trpčane, ki 
je bil izvršen na podlagi izročilne pogodbe 
z dne 28. 6. 1909 pod Dn št. 743/9. Od 
njenega rojstva je preteklo več kot 70 let 
in je glede na datum rojstva verjetno, da ni 
več živa, vendar listinskega dokaza o njeni 
smrti ni. Sodišče zato poziva vse, ki vedo 
kaj povedati o življenju in smrti pogrešane 
Marjete Jaksetič, da v roku 3 mesecev od 
objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali 
skrbnici za poseben primer Vivjani Dekleva, 
Topolc 2, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodi-
šče po izteku navedenega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 23. 2. 2012

N 1/2012 Os-1832/12
Okrajno sodišče v Postojni vodi neprav-

dni postopek predlagatelja Leopolda Zafred, 
Nova Sušica 27, Košana, ki ga zastopa Uroš 
Milost, odvetnik v Postojni, zoper nasprotno 
udeleženko Marijo Kapel, Nova Sušica 32, 
Košana, zaradi razglasitve za mrtvo.

O pogrešani je znano le, da je bila rojena 
Čepek in da je leta 1899 in 1901 stanovala 
na naslovu Nova Sušica 32, Košana. O njej 
ni nobenega sledu, niti poročil že več kot 
70 let.

Sodišče poziva Marijo Kapel, rojeno Če-
pek, da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešane Marije Kapel, 
rojene Čepek, da to sporočijo sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo 
po poteku tega roka sodišče pogrešano raz-
glasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 2. 3. 2012

N 10/2012 Os-1352/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Republi-
ke Slovenije, ki jo zastopa Državno pravo-
branilstvo Republike Slovenije, zaradi raz-
glasitve za mrtvega nasprotnega udeleženca 
Franca Kovačič, sin Franca Kovačiča in Ma-
rije Kovačič, rojene Jerič, rojen 16. 5. 1899 
v Komnu, nazadnje stanujoč v Komnu 32, 
6223 Komen, sedaj neznanega bivališča.

Po navedbah predlagatelja naj bi bil po-
grešani prav gotovo že mrtev, čeprav nje-
gova smrt ni nikjer uradno zaznamovana, 
saj je od njegovega rojstva minilo že več 
kot 112 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi kar-
koli vedeli o pogrešanem in njegovem ži-
vljenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 1. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Bonin Medenhodžić Tjaša, Obala 132, 
Sečovlje, Portorož - Portorose, zavarovalno 
polico, št. 50500093805, izdala zavarovalni-
ca KD Življenje d.d. gnv‑326175

Gorjup Jože, Ostrožno 7A, Ponikva, za-
varovalno polico, št. 50500086182, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gng‑326190

Grad Marko, Zaloška cesta 193 A, Lju-
bljana, zavarovalno polico (življenjsko za-
varovanje), št. 41601006630, izdana pri KD 
Življenje. gnn‑326258

Hrastelj Peter, Na Rebri 8, Laško, 
zavarovalne police, št. 50500049902, 
50500049911, 50500049914, 50500050104, 
50500050108, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnm‑326234

Jene Blaž, Kvedrova cesta 45, Sevnica, 
zavarovalno polico, št. 50500018904, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb‑326270

Majcen Urška, Mala vas pri Grosu-
pljem 41, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 
50500066332, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnv‑326200

Malek Miha, Štantetova 20, Maribor, za-
varovalno polico, št. 50500022701, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm‑326184

Muhič Tadej, Bresnica 51, Podgorci, za-
varovalno polico, št. 205722, izdala zavaro-
valnica Merkur. gnz‑326246

Perko Mateja, Sernčeva 9, Maribor, za-
varovalno polico, št. 50500011105, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnk‑326186

Petrović Dalida, Rakuševa uli-
ca 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500012450, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gne‑326167

Rantaša Silvo, Bučecovci 23, Križev-
ci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 
50500030592, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnn‑326233

Rifelj Vesna, Ždinja vas 49, Novo mesto, 
zavarovalno polico, št. 5050011093, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gns‑326253

Vičar Dejan, Rotman 18A, Juršinci, za-
varovalno polico, št. 50500099658, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnu‑326176

Spričevala preklicujejo

Adnan Dula, Podjetniška 13, Trebnje, 
spričevalo – certifikat Šolskega centra 
Celje, št. IZO-08-3968, izdano leta 2008. 
gng‑326240

Ažbe Vida, Trata 130, Gorenja vas, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Vide Janežič-
-Poljane, izdano leta 1982, izdano na ime 
Wildman. gnl‑326185

Bajič Tina, Vena Pilona 7, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 4. letnika SEPŠ Koper, 
izdano leta 2011. gnl‑326235

Belovič Taja, Na klancu 1, Radomlje, 
spričevalo 1. letnika ŠCRM Kamnik, izdano 
leta 2004/2005. gnx‑326198

Bevc Bojan, Ilirska 30, Izola - Isola, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole 

Preklici

za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1981. 
gnb‑326195

Blatnik Katja, Preloka 34, Vinica, spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole Črnomelj 
– Gimnazije Črnomelj, izdano leta 2006. 
gnx‑326173

Bratuša Neja, Tržaška cesta 365D, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Vič, 
izdano leta 2011. gnj‑326237

Ćosić Janja, Ulica Luke Svetca 5, Litija, 
spričevalo 3. letnika Gimnazije Litija, izdano 
leta 2011. gnf‑326266

Dodič Vladimir, Račice 4, Podgrad, spri-
čevalo 8. razreda Osnovne šole Dragomirja 
Benčiča Brkina, Hrpelje. gnl‑326210

Dokmanovič Bogdan, Trg svobode 32, 
Trbovlje, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole Ljubljana, oddelek pri Sre-
dnji strojni šoli Trbovlje, izdano leta 1996. 
gny‑326197

Donko Mitja, Dolnja Bistrica 61, Črenšov-
ci, spričevalo 1. letnika Gimnazije Murska 
Sobota, izdano leta 2009. gni‑326213

Dresler Jasna, Žepovci 37A, Apače, ma-
turitetno spričevalo Poklicne vrtnarske šole 
Celje, št. 182, izdano leta 1981, izdano na 
ime Kokelj. gnd‑326243

Dular Janez, Zavinek 10, Škocjan, spri-
čevalo o poklicni maturi Šolskega centra 
Novo mesto, izdano leta 2007. gnz‑326171

Fazliu Liridona, Pod smrekami 11, Šem-
peter v Savinjski dolini, spričevalo 4. letnika 
Srednje poslovno-komercialne šole, Celje, 
izdano leta 2011. gnl‑326260

Finžgar Mateja, Za postajo 44, Limbuš, 
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letni-
ka Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, 
izdano leta 2005. gns‑326228

Golobič Nataša, Knafelčeva 12, Novo 
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo 
mesto, izdano leta 2011. gne‑326267

Gorčan Melani, Melinci 99B, Beltin-
ci, spričevali 1. in 2. letnika PTI - Sre-
dnje zdravstvene šole Murska Sobota, 
št. I - PTI/ZNO/4, izdani leta 2010, 2011. 
gnw‑326174

Hac Boštjan, Gozdna ulica 40, Gornji 
Lakoš, Lendava - Lendva, spričevali 3. in 
4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, 
št. 714/II in 1175/II, izdani leta 1996, 1997. 
gnm‑326209

Hodžič Ana, Kamnogoriška 51, Ljublja-
na, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter spriče-
valo poklicne mature Srednje frizerske šole 
Ljubljana, izdano leta 1999, izdano na ime 
Rebol. gnk‑326211

Hrabar Nina, Malnarjeva ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo o poklicni maturi za predšol-
sko vzgojo, izdal Zaris, izdano leta 2010. 
gnc‑326219

Hrvatin Karin, Kavaliči 12, Pobegi, 
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomsko-
-poslovne šole Koper, izdano leta 2011. 
gnb‑326220

Hrvatin Karin, Kavaliči 12, Pobegi, ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomsko-
-poslovne šole Koper, izdano leta 2011. 
gnz‑326221

Hvalec Monica, Cepki 15, Dekani, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Scuola Media Pi-
etro Copro - Izola, izdano leta 1991, izdano 
na ime Licardo Monica. gnq‑326280

Jenuš Mojca, Nad izviri 1, Miklavž na 
Dravskem polju, maturitetno spričevalo Ško-
fijske gimnazije Antona Martina Slomška, 
Maribor, izdano leta 2006. gnh‑326264

Jurečič Anamarija, Sketova 6, Ljubljana, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, 
Ljubljana, izdano leta 2002. gno‑326232

Koren Danilo, Milanova ulica 5, Kobarid, 
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega 
srednješolskega centra Branko Brelih Nova 
Gorica, izdano leta 1986. gny‑326222

Kosec Darja, Kamniška cesta 15, Rado-
mlje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zija Poljane, izdano leta 1975. gnn‑326183

Križe Barbara, Dol. Sušice 21, Dolenj-
ske Toplice, indeks, št. 01006517, izdala 
Pedagoška fakulteta Ljubljana, leto izdaje 
2006/2007. gnz‑326271

Lazić Matija, Petkovškova 30, Vrhnika, 
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika, izdano leta 2011. gnr‑326204

Majerle Špela, Slovenska vas 22, Šen-
trupert, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo 
mesto, izdano leta 2011. gnv‑326254

Mirt Mateja, Legatova ulica 3, Ljubljana, 
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Lju-
bljana, izdano leta 2011. gnq‑326205

Močnik Marko, Poljče 33, Begunje na 
Gorenjskem, spričevali 3. in 4. letnika Gi-
mnazije Jesenice, izdano leta 2002, 2003. 
gni‑326263

Mohorič Peter, Vrh Zelj 10, Idrija, spriče-
valo o zaključnem izpitu TCI Nova Gorica, 
izdano leta 1983. gne‑326242

Murić Esad, Ižanska cesta 398 D, Lju-
bljana, spričevali 3. in 4. letnika SGGEŠ, 
Ljubljana, izdani leta 2004 in 2005. 
gnm‑326259

Mustafić Muamer, Ulica Lojzke Šte-
bijeve 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika 
Srednje lesarske šole, izdano leta 2009. 
gng‑326265

Nomsi Luana Lisa, Steletova ulica 4, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 2010. gnu‑326201

Novački Andreja, Ulica Pohorskega 
bataljona 14, Slovenj Gradec, spričevalo 
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske 
šole Slovenj Gradec, smer podjetniško po-
slovanje – poslovni tajnik (prvi trije letniki 
–1996/1997) ter zaključni izpit poslovni teh-
nik – naslednja dva letnika – 1998/1999). 
gni‑326238

Olenik Nike, Vanganelska 51K, Koper 
- Capodistria, spričevalo 4. letnika Splo-
šne gimnazije Koper, izdano leta 2011. 
gnr‑326279

Padovnik Sanja, Pavlova vas 75A, Pi-
šece, spričevalo 3. letnika Ekonomske in 
trgovske šole Brežice, izdano leta 2004. 
gnh‑326214

Peterman Boštjan, Zgornje Gorje 24, 
Zgornje Gorje, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SŠPRNMU Gimnazija Kranj, izdano leta 
1991. gno‑326207

Poplas Vasko, Graška Gora 17, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika 
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, 
izdano leta 2009. gnn‑326208

Pušenjak Barbara, Virmaše 119, Škofja 
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu 4. letni-
ka Srednješolskega centra Ptuj, št. 210/92, 
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izdano leta 1992, izdano na ime Kirbiš. 
gnc‑326269

Radovan David, Otona Župančiča 6, 
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ 
III v Murski Soboti, izdano leta 2000. 
gnz‑326196

Starič Sabina, Cerovec pri Trebelnem 2, 
Trebelno, spričevalo 3. letnika Gimnazije 
Novo mesto, izdano leta 2011. gnt‑326202

Šifer Grobelnik Branka, Cesta na Vrta-
če 23, Velenje, spričevala 3., 4. letnika in 
zaključni izpit Zdravstvene šole Slovenj Gra-
dec, izdana leta 1996, 1997, 1998, izdana 
na ime Grobelnik. gnd‑326193

Šiljević Žemil, Kržišnikova ulica 2A, Med-
vode, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje 
šole tehniških strok Šiška, št. I-PPOK/226, 
izdano leta 1998. gnp‑326206

Šubic Diana, Ulica IX. korpusa 54, Pi-
ran - Pirano, spričevala 1., 2. in 3. letnika 
Gimnazije Piran, izdana leta 2009, 2010 in 
2011. gnt‑326277

Tehovnik Uroš, Kocljeva ulica 3, Vo-
dice, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnja poklicna in strokovna šola Bežigrad. 
gnp‑326181

Ulčar Jasmina, Radohova vas 11, Šent-
vid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu 
Srednje šole Zagorje, št. 040/234-461, izda-
no leta 2001. gnf‑326241

Vangoš Robert, Dalmatinova ulica 2, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štu-
par. gnh‑326189

Vovk Helena, Ulica bratov Učakar 10, 
Ljubljana, maturitetno spričevalo Aškerčeve 
splošne in tehnične gimnazije, izdano leta 
2003. gnd‑326168

Vrečko Tomaž, Savska 23, Lesce, spri-
čevalo – zaključno Srednje šole Jesenice, 
izdano leta 1996. gnc‑326194

Zorko Sabina, Kovinarska 12, Krško, 
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole 
Maribor, izdano leta 1995, izdano na ime 
Kralj. gng‑326215

Zorko Sabina, Kovinarska 12, Krško, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teks-
tilne šole Maribor, izdano leta 1996, izdano 
na ime Kralj. gnf‑326216

Zupančič Maja, Preska pri Dobrniču 4A, 
Dobrnič, spričevalo 3. letnika Gimnazije 
Novo mesto, izdano leta 2011. gno‑326282

Drugo preklicujejo

Atmaca Merve, Kardeljeva plo-
ščad 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 90051214, izdala Fakulteta za družbene 
vede. gnt‑326227

Avtoprevoz Tolmin d.o.o., Poljubinj 89 
f, Tolmin, licenco, št. GE003383/00343, za 
vozilo 009/305282, registrska številka GO 
P2-901. gnx‑326223

Avtoprevozništvo Hase Budimlić s.p., 
Clevelandska ulica 29, Ljubljana, licenca 
skupnosti, št. 006869, izdana pri OZS, dne 
31. 8. 2007, z veljavnostjo 3. 10. 2012, serij-
ska številka O3000049. gnq‑326255

B. Makovec transport d.o.o., Tovarni-
ška cesta 6B, Ajdovščina, dovolilnico, št. 
0000321, za državo Hrvaško, oznaka drža-
ve 191/11. gnb‑326245

Bajt Nastja, Vipavski Križ 27, Ajdovščina, 
študentsko izkaznico, št. 61206001, izdala 
Univerza v Mariboru. gne‑326217

Berto Camlek s.p., Podkraj pri Velenju 
46B, Velenje, dovolilnici, za državo Rusijo, 

bilateralna, št. 549535, za Rusijo/3. države, 
št. 559567. gnz‑326275

Berto Camlek s.p., Podkraj pri Vele-
nju 46B, Velenje, dovolilnico, št. 2046869, 
za državo Belorusijo, oznaka države 112. 
gnu‑326276

Bijelić Dejan, Zatišje 4, Izola - Isola, po-
trdilo za voznika, veljavno od 17. 6. 2008 do 
23. 4. 2009, izdajateljica OZS, št. 007058-
MJ27-2-4296-2000, leto izdaje 2008. 
gnp‑326231

Blazinšek Tajda, Pečice 14, Zdole, štu-
dentsko izkaznico, št. 18090065, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gne‑326192

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska 
Gora, dovolilnici, za državo Kyrgyzistan, št. 
20906, in državo Belorusijo, št. 2046822. 
gnu‑326226

Brulc Nina, Cesta borcev 5 A, Radomlje, 
študentsko izkaznico, št. 20040609, izdala 
Pravna fakulteta Ljubljana. gni‑326163

Cilar Gregor, Rožna dolina c. IX/5, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19768921, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnp‑326256

Cvelbar Boštjan, Kotarjeva 6, Šentjernej, 
študentsko izkaznico, št. 63030199, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
gnx‑326273

Cvetko Petra, Velika Polana 159A, Velika 
Polana, študentsko izkaznico, št. 26300234, 
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo. gno‑326182

Čizmić Remsud, Litijska cesta 280, Lju-
bljana, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500026982000, Cetis d.d. gnq‑326180

Ćatić Amela, Gabrje 26, Dobrova, štu-
dentsko izkaznico, izdala Univerza v Lju-
bljani. gnj‑326187

Dejan Nadlučnik s.p., Radmirje 46, Ljub-
no ob Savinji, licenco, št. 007861/003, za 
vozilo M.A.N., registrska številka CE L6-
-92E. gnt‑326177

Fortič Nik, Goriška ulica 63, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 18100037, izdala 
Filozofska fakulteta. gnw‑326224

Fuad Mustafić s.p., Vrbovec 20, Lju-
bljana, licence št. 012073, velja do 3. 4. 
2014, za vozilo Mercedes-benz, LJ KR-614, 
E/270T/CDI, serijska št.: O1022631, izdana 
11. 3. 2009, serijska številka taxi nalepke: 
O01189, izdana 4. 9. 2009, izdala Obrtna 
zbornica Slovenije. gnw‑326199

Gombač Matjaž, Seliškarjeva 36, Gro-
suplje, študentsko izkaznico, št. 19379566, 
izdala Univerza v Ljubljnai, Ekonomska fa-
kulteta. gnf‑326191

Hrga d.o.o., Gabrnik 28, Juršinci, licen-
co, št. 0002034/04920/501/001, za vozilo 
MAN 22-361, registrska številka MB 36-
53R. gnw‑326274

Hrovat Petra, Litijska cesta 146, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19475335, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gno‑326257

K. »Elizabetatransport J. Avtoprevoz-
ništvo Jože Kozan s.p., Pribinci 2, Adleši-
či, dovolilnica za prevoz blaga UA/tranzit, 
št. 1890672, RUS/3. države, št. 559763, 
559764, 559391 in 559417. gnz‑326250

K. »Elizabetatransport J. Avtoprevozni-
štvo Jože Pozan s.p., Pribinci 2, Adlešiči, 
dovolilnice za prevoz blaga RUS bilatera-
lana, št. 544002, št. 544006, št. 549241, št. 
549849 in št. 551446. gnb‑326249

K. »Elizabetatransport« J. Avtoprevoz-
ništvo Jože Kozan s.p., Pribinci 2, Adlešiči, 
dovolilnico za prevoz blaga za Kirgizistan/
bilaterala, št. 8278 in dovolilnico za pre-

voz blaga Kirgizistan/3. države, št. 20924. 
gnu‑326251

K. »Elizabetatransport« J. Avtoprevoz-
ništvo Jože Kozan s.p., Pribinci 2, Adlešiči, 
dovolilnico za prevoz blaga za UA/3. dr-
žave, št. 1906129 in dovolilnico za prevoz 
blaga za UA/tranzt Euro 2, št. 1896431. 
gnt‑326252

Klemenc Luka, Clevelandska uli-
ca 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
21017662, izdala Fakulteta za družbene 
vede Ljubjlana. gnx‑326248

Klokočovnik Mihael, Arja vas 44B, Ža-
lec, potrdilo V. D. T. P., izdano leta 1995. 
gny‑326172

Kodžoman Jure, Levstikova ulica 51, 
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 
63020339, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko. gny‑326247

Kogovšek Tadej, Pot na Fužine 47, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 37000926, 
izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana. 
gnf‑326166

Košarica, d.o.o., Pernovo 17A, Žalec, li-
cenco, št. 002728, za vozilo Veco Eurocar-
go 75 E 14, registrska številka CE 30-03S. 
gns‑326178

Košarica, d.o.o., Pernovo 17A, Žalec, 
licenco, št. 002728, za vozilo mercedez - 
benz actros 2540 L, registrska številka CE 
M8-663. gnr‑326179

Kovač Marko, Saveljska cesta 62, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 63040450, 
izdala Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko, Ljubljana. gnk‑326236

Križe Barbara, Dol. Sušice 21, Dolenjske 
Toplice, študentsko izkaznico, št. 01006517, 
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana. 
gny‑326272

Maguša Marko, Slovenska ulica 18, Sv. 
Trojica v Slov. goricah, voznikovo kartico, 
številka 1070500022888000, izdajatelj Cetis 
d.d. gnd‑326268

Miljič Gordana, Bilje 99, Renče, voz-
no karto, št. 1109577, izdal Avrigo d.o.o. 
gns‑326278

Millan Bernal Maria Luisa, Cesta 27. 
aprila 31, Rožna dolina, Ljubljana, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 70072755, izdala 
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk‑326261

Novak Nuša, Maistrova ulica 11, Ilirska 
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 19474756, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnp‑326281

Oven Mojca, Rožna dolina, Ulica 25. 
maja 19, Nova Gorica, študentsko izkazni-
co, št. 22110092, izdala Fakulteta za šport. 
gnj‑326262

Ožinger Jožef, Gajevci 29, Gorišnica, 
spričevalo za varno delo s traktorjem, izda-
no leta 1999. gnh‑326164

Palavrić Nihad, Opekarna 20B, Trbovlje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 002724359, 
izdal Cetis d.d. gns‑326203

Pavuna Smiljan, Zgornje Jezersko 132, 
Zgornje Jezersko, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 1070500007957010, izdajatelj Cetis 
d.d. gng‑326165

Peternel Anja, Hrušica 33A, Hrušica, 
študentsko izkaznico, št. 71102196, izdala 
Biotehniška fakulteta. gnc‑326169

Rahne Monika, Pot na Labar 7B, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 32070128, 
izdala Naravoslovno-tehnična fakulteta v 
Ljubljani. gnb‑326170

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega 
uslužbenca Maleševič Milivoja, zap. št. 635, 
izdano dne 2. 4. 2002. Ob‑1915/12
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Stašević Nikola, Lahovče 61A, Cerklje 
na Gorenjskem, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 107050027495001, izdajatelj Cetis 
d.d. gnq‑326230

Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova uli-
ca 5, Mozirje, dovolilnico, št. 503701, za 
državo Bolgarijo, oznaka države 100/11. 
gnd‑326218

Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova 
ulica 5, Mozirje, dovolilnico, št. 1008727, 
za državo BIH, oznaka države 070/11. 
gnv‑326225

Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja Nova 
vas 47, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 
2567061, za državo Ukrajino, oznaka dr-
žave 804/11, št. 2577793, za državo Ukra-
jino, oznaka države 804/03 in št. 0535606, 
za državo Rusijo, oznaka države 643/09. 
gnc‑326244

Vehere d.o.o., Hrastje 14 D, Limbuš, ta-
ksi licenco, št. 012/1018469, za vozila Land 
rover discaveri 3, MB ML 400 ( št. SALLAAA 
147A433610). gnh‑326239

Vide Toni, Vavpotičeva ulica 8, Novo 
mesto, študentsko izkaznico, št. 21090617, 
izdala Fakulteta za družbene vede. 
gni‑326188

Vrečko Alen, Kočna 32, Blejska Dobrava, 
študentsko izkaznico, št. 63050133, izdala 
Univerza v Ljubljani. gnj‑326212

Zupančič Benjamin, Ptujska ulica 28, 
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimna-
zija Bežigrad v Ljubljani. gnr‑326229
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