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Javni razpisi

Št. 0144-14/2011 Ob-2256/12
Delni preklic

Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Kotnikova 28, Ljub ljana objavlja

delni preklic
javnega razpisa za podelitev koncesije 

za opravljanje institucionalnega varstva 
v domovih za starejše, objavljenega  
v Uradnem listu Republike Slovenije,  

št. 8/12 z dne 3. 2. 2012, v delu  
5. točke javnega razpisa, ki določa 
krajevno območje za katerega se 

razpisuje koncesija in število mest
V 5. točki javnega razpisa za podelitev 

koncesije za opravljanje institucionalnega 
varstva v domovih za starejše, objavljene-
ga v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št. 8/12 z dne 3. 2. 2012, se prekličejo kra-
jevna območja in število mest:

A) opravljanje storitev institucionalnega 
varstva v domovih za starejše osebe (celo-
dnevno varstvo 24 ur na dan):

– za upravne enote v Območni enoti Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Ljub ljana za okvirno 300 mest, od tega naj-
manj 30 mest za gluhe in gluhoneme osebe 
starejše od 65 let. Rok za začetek izvajanja 
dejavnosti je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014;

– za upravne enote v Območni enoti Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Kranj za okvirno 150 mest. Rok za začetek 
izvajanja dejavnosti je od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014;

– za upravne enote v Območni enoti Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je Maribor za okvirno 150 mest, kot nado-
mestne kapacitete za uporabnike storitev 
Doma upokojencev Danice Vogrinec Ma-
ribor. Rok za začetek izvajanja dejavnosti 
je z dnem vpisa koncesionarja v register 
podeljenih koncesij (takojšnji začetek) ali do 
31. 12. 2014 (odložni pogoj).

B) za opravljanje storitev institucional-
nega varstva v domovih za starejše osebe 
(celodnevno varstvo 24 ur na dan) – kratko-
trajne namestitve:

– za upravne enote v Območnih enotah 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije Ljub ljane in Kranja za okvirno 50 mest. 
Rok za začetek izvajanja dejavnosti je od 
1. 12. 2013 do 31. 12. 2014;

– za upravne enote v Območnih enotah 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije Maribora in Murske Sobote za okvirno 
30 mest. Rok za začetek izvajanja dejavno-
sti je od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014;

– za upravne enote v Območnih enotah 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije Celja, Krškega, Novega mesta in Raven 
na Koroškem za okvirno 50 mest. Rok za 
začetek izvajanja dejavnosti je od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2014 in

– za upravne enote v Območnih eno-
tah Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije Kopra in Nove Gorice za okvirno 
20 mest. Rok za začetek izvajanja dejavno-
sti je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

C) opravljanje storitev dnevnega varstva 
starejših do 10 ur na dan:

– za upravne enote na območju Repu-
blike Slovenije za okvirno 90 mest. Rok za 
začetek izvajanja dejavnosti je od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2014.

V delu javnega razpisa, za katerega ta 
preklic ne velja, ostane javni razpis še na-
prej v veljavi.

Ministrstvo za delo,  
družino in socialne zadeve

Št. 1811-12-0170 Ob-2251/12
Preklic

Na podlagi četrtega odstavka 2. točke 
besedila Javnega razpisa za financiranje 
projektov nevladnih organizacij s področja 
mednarodnega razvojnega sodelovanja 
v letu 2012, objavljenega v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 4/12, Ministrstvo za 
zunanje zadeve

preklicuje
»Javni razpis za financiranje projektov 

nevladnih organizacij s področja mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja v letu 2012«, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije, št. 4/2012, z dne 20. januarja 
2012 in na spletni strani Ministrstva za zuna-
nje zadeve dne 20. januarja 2012.

Ministrstvo za zunanje zadeve

 Ob-2220/12
Najava razpisa

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje, objavlja

najavo javnega razpisa
za podelitev koncesije za izvajanje 
javne službe oskrbe s toploto na 

daljinsko ogrevanje
na podlagi Odloka o načinu, predmetu in 

pogojih izvajanja gospodarske javne službe 
oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na 
območju KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje 
selo, KS Dolenja Nemška vas (Uradni list 
RS, št. 18/12).

Predvidoma v mesecu maju 2012, bo 
Občina Trebnje objavila razpis za podelitev 
koncesije za izvajanje javne službe oskrbe 

s toploto za daljinsko ogrevanje na območju 
KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo, KS 
Dolenja Nemška vas.

Objava razpisa: razpis bo objavljen 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Trebnje, www.treb-
nje.si,

Predmet razpisa: podelitev koncesije za 
izvajanje javne službe oskrbe s toploto za 
daljinsko ogrevanje na območju KS Treb-
nje, KS Štefan, KS Račje selo, KS Dolenja 
Nemška vas.

Prijavitelji: koncesionar je lahko pravna 
ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– da je registriran za dejavnost, ki 
je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje po 
4. členu Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB-3, 83/09 
Odl. US: U-I-165/08-10, Up 1772/08-14, 
Up-379/09-8, 33/11, 91/11) ali je vpisan v re-
gister samostojnih podjetnikov oziroma ima 
obrtno dovoljenje,

– da zaposluje zadostno število strokov-
nih kadrov in je ustrezno tehnično opremljen 
za samostojno opravljanje nalog, ki so pred-
met koncesije,

– da razpolaga z ustrezno licenco za 
opravljanje energetske dejavnosti,

– da predloži celovit projekt izgradnje to-
plotnega omrežja za območje izvajanja jav-
ne službe, načrt vzdrževanja navedenega 
omrežja ter načrt priključevanja že izgraje-
nih objektov na toplotno omrežje,

– da predloži predlog tarifnega sistema 
javne službe, skladen z zakonom in drugi-
mi predpisi,

– koncesionar je dolžan predložiti finanč-
no jamstvo v višini 10 % investicijske vre-
dnosti za dobro izvedbo del,

– da izpolnjuje druge, s predpisi določe-
ne pogoje.

Informacije: Franc Pungerčič, vodja od-
delka za okolje in prostor, tel. 07/348-11-10, 
franc.pungercic@trebnje.si in Darja Gorenc, 
svetovalec III na oddelku za okolje in pro-
stor, tel. 07/348-11-08, darja.gorenc@treb-
nje.si.
 Občina Trebnje

 Ob-2231/12
Na osnovi Zakona o razvojni podpori 

Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZR-
PPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v na-
daljevanju: Zakon), Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, 
Uradni list RS, 20/11), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 
in 22/12 – ZUKN-C), Zakona o javnih fi-
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nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 
Uredbe o postopku, merilih in načinih do-
deljevanja sredstev za spodbujanje razvoj-
nih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 
88 Pogodbe (Uredba o splošnih izjemah), 
(UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), 
Sheme državnih pomoči Razvojne pod-
pore Pomurski regiji – regionalni cilji (št. 
priglasitve: BE01-1783262-2010), Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomo-
či (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 
17/09 in 8/12), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 
in 99/09 – ZIPRS1011), Programa spod-
bujanja konkurenčnosti Pomurske regije 
v obdobju 2010–2015, Sklepa Vlade RS 
št. 30301-2/2010/6 ter sprememb, objavlja 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Dunajska 58, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: MGRT)

javni razpis (četrti)
za sofinanciranje začetnih investicij 

podjetij in ustvarjanja novih delovnih 
mest na območju izvajanja  
Zakona o razvojni podpori  

Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje investicij v osnovna sredstva pri po-
stavitvi novega pro izvodnega obrata, širitvi 
obstoječega obrata ali začetku nove dejav-
nosti, ki pomeni temeljito spremembo pro-
izvoda ali pro izvodnega procesa v obstoje-
čem pro izvodnem obratu (s pomočjo racio-
nalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) 
ter ustvarjanje novih delovnih mest pove-
zanih z začetno investicijo za univerzitetno 
izobražen kader.

Investicija se mora izvajati na območju 
občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšov-
ci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Pe-
trovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuz-
ma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, 
Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, 
Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče 
ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, 
Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (v 
nadaljevanju: upravičeno območje).

Nepovratna sredstva po tem javnem raz-
pisu se razpisujejo za nakup strojev in opre-
me ter nematerialnih naložb ter za stroške 
plač (drugi bruto).

2. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina razpisanih sredstev za 

leto 2012 znaša 3.925.000 evrov in za leto 
2013 2.250.000 evrov.

Proračunska sredstva so zagotovljena 
na proračunski postavki 9606 – Razvoj Po-
murja.

Kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt 
ali sklep Vlade zmanjšal ali ukinil pravice 
porabe na proračunski postavki, si MGRT 
pridržuje pravico razveljaviti razpis pred iz-
dajo sklepov o sofinanciranju.

3. Vrednost sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stro-

škov začetnih investicij mora biti najmanj 
100.000 evrov. Najvišji znesek sofinancira-
nja je lahko največ 500.000 evrov.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja pogojev, vendar v nobenem prime-
ru ne sme preseči:

– 50 % vrednosti upravičenih stroškov za 
mala podjetja,

– 40 % vrednosti upravičenih stroškov za 
srednja podjetja in

– 30 % vrednosti upravičenih stroškov za 
velika podjetja.

Za opredelitev velikosti podjetja se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 
2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008, z dne 6. 8. 20 08, ki jo naj-
dete na spletni strani: http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.

Na osnovi vsakega pravilno izstavlje-
nega zahtevka za izplačilo bodo izplačana 
nepovratna sredstva največ v višini odstot-
ka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih 
stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osno-
vi navedb v vlogi.

Kadar je podjetje prejelo pomoč v obli-
ki tveganega kapitala ter v prvih treh letih 
po prejemu tveganega kapitala zaprosi za 
pomoč na tem razpisu, znaša najvišja do-
voljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24 
odstotkov upravičenih stroškov naložb ali 
stroškov ustvarjenih delovnih mest poveza-
nih z investicijo za velika podjetja, izraženo 
v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja pod-
jetja se tako določena zgornja meja lahko 
poveča za 8 odstotnih točk in za mala pod-
jetja 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki 
poslujejo v sektorju transporta. Za mala in 
srednja podjetja, ki so prejela pomoč v obli-
ki tveganega kapitala ter v prvih treh letih 
po prejemu tveganega kapitala zaprosijo za 
pomoč na tem razpisu, znaša najvišja dovo-
ljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 
40 odstotkov upravičenih stroškov.

V primeru, ko bi razlika med najvišjo 
dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči iz 
drugega odstavka te točke in prejšnjem od-
stavkom te točke presegla skupni znesek 
vloženega tveganega kapitala, se največja 
dovoljena višina pomoči, dodeljene na tem 
razpisu, zmanjša samo za znesek vložene-
ga tveganega kapitala.

4. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske 

družbe, ki so na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana 
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11 in 
91/11) in bodo izvajala investicijo na upravi-
čenem območju.

Dodatna, podrobnejša opredelitev upra-
vičenih prijaviteljev je v Razpisni dokumen-
taciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo 
vloge, v poglavju 2.5.1.

5. Neupravičeni prijavitelji
Neupravičeni prijavitelji so prijavitelji:
a) ki poslujejo ali imajo registrirano de-

javnost na področju ribištva in ribogojstva po 
opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 
z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi 
trgov za ribiške pro izvode in pro izvode iz 
ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, 
str. 22),

b) ki poslujejo ali imajo registrirano de-
javnost na področju premogovništva po 
opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 
z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za 
premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 
2002, str. 1),

c) ki izpolnjujejo merila za podjetja 
v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, 
z dne 1. 10. 2004, str. 0002). Mala in srednja 

podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od regi-
stracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomo-
či za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za 
stečajni postopek po predpisih, ki urejajo 
finančno poslovanje podjetij,

d) ki delujejo na področju pridelave kme-
tijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe 
o ustanovitvi Evropskih skupnosti in pro-
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mle-
ko in mlečne pro izvode, ter pro izvode, ki 
ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za 
plutaste izdelke,

e) ki delujejo na področju predelave in 
trženja kmetijskih pro izvodov kadar je:

a. znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine kmetijskih pro izvodov, ki 
so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg,

b. pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce,

f) ki delujejo na področju jeklarstva in 
železarstva in se ukvarjajo s pro izvodnjo 
izdelkov, naštetih v 29. točki 2. člena Ured-
be Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z upo-
rabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, 
z dne 9. 8. 2008, str. 3),

g) ki delujejo na področju industrije sin-
tetičnih vlaken in se ukvarjajo s pro izvodnjo 
izdelkov, naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe 
Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z upo-
rabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, 
z dne 9. 8. 2008, str. 3),

h) kadar je pomoč pogojena s prednostjo 
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega 
blaga,

i) za aktivnosti povezane z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na izvožene 
količine, na vzpostavitev in delovanje dis-
tribucijskega omrežja ali na druge tekoče 
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

j) podjetja, katerih lastnik (ne glede na 
odstotek lastništva) oziroma zakoniti zasto-
pnik ali pooblaščenec, vključno s sorodniki 
v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stran-
ski črti do tretjega kolena, pripravljal oziroma 
sodeloval pri pripravi ali spremembi Progra-
ma spodbujanja konkurenčnosti Pomurske 
regije v obdobju 2010–2015 ali javnega na-
ročila povezanega s programom,

k) osebnim delom samostojno opravljajo 
umetniško ali kakšno drugo kulturno dejav-
nost ali dejavnost na področju medijev in so 
skladno z zakonom vpisane v register sa-
mostojnih dejavnosti, če je tak register pred-
pisan,

l) opravljajo samostojno dejavnost s po-
dročja zdravstva ali socialne varnosti: zdra-
vstveno, klinično ali specialistično psiholo-
ško dejavnost, zasebno veterinarsko dejav-
nost ali drugo zasebno dejavnost s področja 
zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, 
v skladu z zakonom,

m) opravljajo duhovniško oziroma drugo 
versko službo,

n) opravljajo odvetniško ali notarsko de-
javnost v skladu z zakonom.

Podrobna opredelitev neupravičenih pri-
javiteljev je v Razpisni dokumentaciji, v Na-
vodilu predlagateljem za izdelavo vloge.

6. Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so projekti, ki izpol-

njujejo pogoje in merila razpisa in vključujejo 
naslednje stroške:

– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb,
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– stroški plač novozaposlenih delavcev 
s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe,

– gradbena dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Podrobna opredelitev upravičenih pro-

jektov je v Razpisni dokumentaciji, v Navo-
dilu predlagateljem za izdelavo vloge, v po-
glavju 2.5.2.

7. Neupravičeni projekti
Neupravičeni projekti so vsi projekti, ki 

ne izpolnjujejo meril in pogojev razpisa.
Podrobna opredelitev neupravičenih pro-

jektov je v Razpisni dokumentaciji, v Navo-
dilu predlagateljem za izdelavo vloge, v po-
glavju 2.10.

8. Obdobje upravičenosti stroškov sofi-
nanciranja

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so 
opredeljeni v 9. točki razpisa ter v poglavju 
2.9. razpisne dokumentacije in so nastali in 
so bili plačani v času od dneva oddaje vloge 
na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan 
zahtevek za izplačilo.

Strošek je upravičen, če je nastal, je bilo 
blago dobavljeno oziroma storitev opravlje-
na, je račun plačan in je predmet računa je 
usposobljen za delovanje v obdobju upravi-
čenosti stroškov.

Obdobje za katerega so namenjena raz-
pisna sredstva po tem javnem razpisu sta 
proračunski leti 2012 in 2013. MGRT bo 
sofinancirala le upravičene stroške nastale 
od oddaje vloge na razpis do najkasneje 
26. 10. 2012 za leto 2012 in 25. 10. 2013.

9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem raz-

pisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pome-

nijo prenos tehnologije z nakupom patenti-
ranih pravic, licenc, know-howa in nepatenti-
ranega tehničnega znanja, pod pogojem, da 
se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,

– stroški plač novozaposlenih delavcev 
s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe,

– gradbena dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Podrobnejša opredelitev upravičenih 

stroškov je v Razpisni dokumentaciji, v Na-
vodilu predlagateljem za izdelavo vloge, 
v poglavju 2.9.

10. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Neposreden nakup premoženja podje-

tja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo 
poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot 
začetna naložba, če je podjetje kupil neod-
visen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot 
začetna naložba strošek nakupa osnovnih 
sredstev podjetja, če so kupljena od tretje 
osebe po tržnih pogojih.

2. Predmet investicijskega projekta mora 
ostati na upravičenem območju vsaj 3 leta 
po končani investiciji – v primeru velikih pod-
jetij se ta rok podaljša na 5 let.

3. Investicija mora biti končana najka-
sneje 31. 12. 2013.

4. Novo odprto delovno mesto povezano 
z investicijo mora ostati na omenjenem ob-
močju vsaj 3 leta šteto od datuma zaključka 
investicije – v primeru velikih podjetij se ta 
rok podaljša na 5 let.

5. Nova delovna mesta se upoštevajo, 
če so ustvarjena v obdobju od oddaje vloge 
do treh let po zaključku investicije (v skladu 
s prijavo na razpis).

6. Materialne in nematerialne investicije, 
ki so predmet sofinanciranja, se morajo upo-
rabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik 
državne pomoči, in

– vključiti v aktivo podjetja ter se obrav-
navati kot osnovna sredstva, ki se amor-
tizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih 
(tretja oseba ne sme biti več kot 25 % kapi-
talsko povezana z vlagateljem; lastniški de-
leži ali glasovalne pravice morajo biti manjše 
od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi 
ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med 
sorodniki prvega, drugega in tretjega dedne-
ga reda ali med fizično osebo, ki je ustanovi-
telj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske 
družbe in gospodarsko družbo,

– osnovna sredstva, ki so predmet sofi-
nanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred 
potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi 
druga osnovna sredstva, ki predstavljajo so-
dobnejšo tehnologijo za enak namen. Pod-
jetje mora o tem predhodno pridobiti pred-
hodno soglasje MGRT.

7. Prejemnik državne pomoči mora pri-
spevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % 
upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati 
javnih sredstev.

8. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vlo-
ge na javni razpis registriran oziroma imeti 
vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastni-
kov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki 
je predmet investicije ter (odvisno od narave 
del) po zaključku investicije pridobiti uporab-
no dovoljenje, kar bo MGRT preverjala pri 
izvajanju rednih pregledov.

9. Gradbena dela morajo biti izvedena 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objek-
tov, urejanje prostora, varstvo kulturne dedi-
ščine in varstvo okolja.

10. Celotna investicija mora biti vodena 
tako, da upošteva veljavno zakonodajo ozi-
roma predpise.

11. Merila za izbor projektov: ocena vlo-
ge je sestavljena iz dveh delov. Prvi del 
ocene predstavlja oceno bonitete podjetja 
drugi del pa oceno projekta. Podrobneje so 
merila obrazložena v poglavju 2.22. razpi-
sne dokumetacije

11.1 Merila za izbor projektov
Ocena vloge bo sestavljena iz dveh de-

lov: bonitetne ocene podjetja in ocene pro-
jekta.

Bonitetno oceno bo pridobilo MGRT (na 
lastne stroške) iz baze podatkov GViN pod-
jetja Bisnode d.o.o. Boniteta (finančna) bo 
ocenjena na sledeč način:

Projekt bo ocenjen po naslednjih kate-
gorijah:

A. število novo ustvarjenih delovnih 
mest,

B. namen in cilji investicije,
C. vpliv na okolje,
D. zgodovina financiranja,
E. inovativnost,
F. sedež podjetja.
Merila za izbor projektov so podrobne-

je opredeljena v Razpisni dokumentaciji, 
v Navodilu predlagateljem za izdelavo vlo-
ge, v poglavju 2.23.

12. Odgovornost in obveznosti preje-
mnika sredstev: odgovornost in obveznosti 
prejemnikov sredstev so podrobno oprede-
ljene v Razpisni dokumentaciji, v navodi-
lu predlagateljem za izdelavo vloge, v po-
glavjih 2.26., 2.27., 2.28 in 2.29.

13. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpi-

sanega roka za oddajo vlog v javnem raz-
pisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico 
in izpolnjene, med seboj vsebinsko in vre-
dnostno usklajene, podpisane ter žigosane 
dokumente.

Navodila za izdelavo popolne vloge so 
podrobno opredeljena v Razpisni dokumen-
taciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo 
vloge, v poglavju 2.15.

14. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT 

v Ljub ljani, na Dunajski 58, in ne bo javno.
Vse pravočasno prispele pravilno ozna-

čene vloge bo odprla in pregledala, stro-
kovna komisija, ki jo za ta namen imenu-
je predstojnik MGRT. Način dopolnjevanja 
formalno in/ali vsebinsko nepopolnih vlog je 
natančneje določen v Razpisni dokumenta-
ciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo 
vloge, v poglavju 2.19.

Datumi odpiranja vlog bo predvidoma 
16. maja 2012.

15. Izbor projektov
Vse formalno in vsebinsko popolne vloge 

bo po postopku, opisanem v Razpisni doku-
mentaciji, v navodilu predlagateljem za izde-
lavo vloge, v poglavju 2.21, v skladu z merili 
za izbor projektov, opredeljenimi v Razpisni 
dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem 
za izdelavo vloge, v poglavju 2.22, ocenila 
strokovna komisija, ki jo za ta namen ime-
nuje predstojnik MGRT.

O odobritvi/neodobritvi sredstev za po-
samezno vlogo oziroma projekt s sklepom 
odloči predstojnik MGRT.

16. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Povabilo k oddaji vloge
2. Navodilo predlagateljem za izdelavo 

vloge na javni razpis in
3. Priloge:
3.1. Razpisni obrazec št. 1: Podatki 

o vlagatelju in projektu
3.2. Razpisni obrazec št. 2: Izjava o stri-

njanju z razpisnimi pogoji
3.3. Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija 

projekta
3.4. Razpisni obrazec št. 3a: Zaposlitve
3.5. Razpisni obrazec št. 3b: Viri financi-

ranja investicije
3.6. Razpisni obrazec št. 3c: Stroškovnik
3.7. Razpisni obrazec št. 4: Vzorec po-

godbe
3.8. Obvezna oblika zahtevka za izplači-

lo (Priloga pogodbe št. 1)
3.9. Stroškovnik za izstavljen zahtevek 

za izplačilo (Priloga pogodbe št 2)
3.10. Obvezna vsebina vmesnega poro-

čila (Priloga pogodbe št. 3)
3.11. Obvezna vsebina končnega poro-

čila (Priloga pogodbe št. 4)
2.12. Oprema ovojnice – vzorec
3.13. Seznam prilog – neobvezna pri-

loga vlogi
3.14. Menična izjava (vzorec)
3.15. Bančna garancija za resnost po-

nudbe (vzorec)
3.16. Bančna garancija za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti
4. Kot razpisna dokumentacija veljajo 

tudi objavljena vprašanja in odgovori na 
spletni strani MGRT.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem 
jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez 
plačila na spletni strani Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo: http://www.
mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo 
kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

17. Dodatne informacije
Odgovori na pogosta vprašanja bodo 

objavljeni na spletni strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.
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Sprejemamo le vprašanja v pisni obliki 
na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z ob-
vezno oznako v Zadevi »4300-258/2011«, 
najkasneje do 30. 4. 2012, do 10. ure. Zadnji 
odgovori na vprašanja bodo objavljeni v pe-
tek, 4. 5. 2012, do 15. ure.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo 
kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

18. Rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in prilo-

ge) na naslov Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 
Ljub ljana, je 15. maj 2012, do 12. ure.

Vloga na razpis mora biti oddana v skla-
du s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojni-
ci z ustrezno navedbo na sprednji strani, do-
besedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ –
VLOGA – 4 JR POMURJE 4300-258/2011« 
in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.

Vlagatelj mora na ovojnici označiti, na 
kateri sklop se prijavlja. Razpisni dokumen-
taciji je priložen obrazec pravilne opreme 
ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga 
lahko izpolnjenega v skladu z navodili nale-
pite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema 
ovojnice Vloge morajo biti napisane v slo-
venskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi 
(pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem 
jeziku, je potrebno priložiti slovenski prevod 
s podpisom odgovorne osebe, da jamči za 
pravilnost prevoda. V primeru dvoma lah-
ko MGRT dodatno zahteva sodno overjen 
prevod.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene 
oziroma bodo oddane na navedeni naslov 
kasneje od predpisanega datuma oziroma 
ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vla-
gatelju.

19. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo 
o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
s sklepom v rodu 60 dni od zadnjega datu-
ma odpiranja vlog.

20. Druge določbe: rezultati tega razpi-
sa so javnega značaja in bodo objavljeni 
na spletni strani MGRT po posredovanju 
pogodb o sofinanciranju vlagateljem – pre-
jemnikom sredstev v podpis.

Ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo

 Ob-2213/12

Javni razpis
za subvencije za zagon inovativnih 

podjetij v letu 2012 (P2A)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije 

za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški 

sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo 
št. SPS-12-6064-MO.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa: Slovenski podjetniški sklad obja-
vlja javni razpis na podlagi Zakona o pod-
pornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona o javnih 
skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustano-
vitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, 
št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Splošnih 
pogojev poslovanja Slovenskega podjetni-
škega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 
2009), Poslovnega in finančnega načrta Slo-
venskega podjetniškega sklada za leto 2012 
(sklep Vlade RS, št. 47602-31/2011/2 z dne 

20. 12. 2011), Zakona o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 
4/11 in 45/11), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo), Mnenja o shemi »de minimis« 
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: 
M002-5715334-2007/I) in Programa ukre-
pov za spodbujanje podjetništva in konku-
renčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vla-
de RS št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami 
št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007/13, 
31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3 in 
31001-1/2009/9.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so subvencije za ino-

vativna podjetja v sub jektih inovativnega 
okolja (v nadaljevanju: SIO), ki jih razpisuje 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: 
Sklad) v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim 
podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, 
ki razvija nove pro izvode, procese in storitve 
ter se na inovativen način odziva na zahteve 
trgov in se osredotoča na reševanje proble-
mov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati 
tudi podjetje, za katerega je značilna visoka 
vsebnost znanja v storitvah ali pro izvodih, 
potencial hitre rasti, izobrazba in eksper-
tno znanje zaposlenih in nastop v globalni 
tržni niši.

Namen javnega razpisa je razvoj podje-
tja in uspešen prenos razvojnih idej podje-
tnih posameznikov in skupin v tržno uspe-
šne podjeme in ustvarjanje novih inovativ-
no naravnanih podjetij s potencialom rasti, 
s poudarkom na razvoju in komercializaciji 
pro izvodov, procesov in storitev. S tem se 
podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj 
občutljivi razvojni fazi. Še posebej jih spod-
bujamo k razvoju njihovih podjetniških kom-
petenc z vključevanjem v programe mreže-
nja in mentoriranja. Njihov razvojni potenci-
al je sicer velik, brez zagotovitve ustreznih 
finančnih sredstev in ustreznih podjetniških 
kompetenc pa je lahko hitro izgubljen. Sub-
vencije omogočajo podjetjem, ki ne razpola-
gajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši 
in intenzivnejši razvoj podjetij in s tem izbolj-
šanje finančnega položaja podjetij. Predvi-
deno je, da lahko izbrana podjetja pridobijo 
sofinanciranje tudi v prihodnjih dveh letih, 
kolikor bodo izpolnjevala pogoje, ki bodo 
določeni v novem javnem razpisu za ciljno 
skupino P2B/2012.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala 

in srednje velika podjetja (v nadaljevanju 
MSP), ki so organizirana kot gospodarske 
družbe ali samostojni podjetniki posamezni-
ki ter so člani SIO.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upra-
vičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, 
ki so se registrirala v letu 2011 (upošteva se 
datum registracije podjetja na Sodišču) in so 
ob prijavi na javni razpis člani SIO. Oprede-
ljeni so kot skupina P2A/12.

Za opredelitev MSP se upoštevajo do-
ločila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 
1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, 

z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni stra-
ni http://www.podjetniskisklad.si/index.
php?opton=com_content&view=article&id
=62&Itemid=82.

Ob tem opozarjamo tudi na drugi od-
stavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za 
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali po-
vezana podjetja podatki, tudi glede števila 
zaposlenih, določijo na podlagi računovod-
skih izkazov in drugih podatkov podjetja ali 
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja ali konsolidiranih zaključnih raču-
nov podjetja, v katerega je podjetje vključe-
no za namene konsolidacije, če ti obstajajo. 
Podatkom se prištejejo podatki za vsako 
partnersko podjetje.

Med SIO za potrebe tega razpisa se uvr-
ščajo tehnološki parki, podjetniški inkuba-
torji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani 
v Evidenco SIO, ki jo vodi Javna agencija 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije (JAPTI).

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– katerih lastnik je SIO v deležu enakem 

ali večjem kot 25 %,
– ki opravljajo dejavnost razvrščeno 

v naslednja področja, oddelke, skupine in 
razrede, skladno z Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in Uradni list RS, št. 17/08):

– področje A – Kmetijstvo in lov, goz-
darstvo, ribištvo,

– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih 

izkazov za leto 2011 skladno z opredelitvijo 
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah. Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar 
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgu-
bami preteklih let, doseže polovico osnov-
nega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

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

– ali je podjetje v postopku prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacije, razen, če 
opravi ustrezno dokapitalizacijo najkasne-
je pred izdajo sklepa, tako, da podjetje izpol-
njuje naveden vstopni pogoj in se ne šteje 
kot podjetje v težavah.

– ki imajo neporavnane davčne obve-
znosti do Republike Slovenije,

– ki pridobivajo pomoč po posebnem 
programu za reševanje in prestrukturiranje,

– ki so navedena v seznamu podjetij, na 
podlagi Sklepa o objavi seznama poslov-
nih sub jektov (Uradni list RS, št. 43/07 in 
spremembe), s katerimi, na podlagi določb 
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; 
Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati 
naročniki iz prvega, drugega in tretjega od-
stavka 28. člena ZPKor,

– ki so v preteklem obdobju 3 let (odobri-
tev sredstev 2009–2011), že dobila državno 
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti 
do Sklada.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila 
de minimis:

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu 
podjetju – upravičencu na podlagi pravila 
de minimis ne sme presegati 200.000 EUR 
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v obdobju treh let od zadnjega prejema ta-
kšne pomoči, ne glede na obliko ali namen 
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vre-
dnost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo 
v cestno prometnem sektorju.

V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Ko-
misije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decem-
bra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo 
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stro-
ški ne sme dodeliti še državna pomoč, če 
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost 
pomoči, ki presega že določeno intenziv-
nost za posebne okoliščine vsakega primera 
v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, 
ki jo je sprejela Komisija.

4.2. Pogoji kandidiranja za subvencijo:
– podjetje mora v poslovnem načrtu izka-

zati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno 
likvidnost za obdobje 3 let,

– iz poslovnega načrta mora izhajati, da 
bo podjetje imelo predvideno poslovanje 
z dobičkom po 3 letih,

– podjetje mora biti ustanovljeno v Re-
publiki Sloveniji,

– rezultat razvoja pro izvoda/storitve 
mora biti tržno naravnan,

– razvoj mora potekati v podjetju; izje-
moma je mogoče, za področje, ki ga v pod-
jetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno 
uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, 
institucij,

– podjetje mora biti član SIO od prijave 
na razpis do izplačila subvencije,

– poslovni načrt mora biti v slovenskem 
jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije 
pa v EUR.

4.2.1 Program mreženja in mentoriranja
Upravičenci bodo morali do 31. 12. 2012 

izbrati enega izmed organiziranih progra-
mov mreženja in mentoriranja ali si sami 
izbrati mentorja brez vključitve v program 
mreženja.

Cilj programa mreženja je pridobitev 
ustreznega mentorja, ki bo na podlagi indivi-
dualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obli-
ki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, 
nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh 
aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, 
da uspe. Podjetje ima možnost tudi samo-
stojne izbire mentorja brez vključitve v pro-
gram mreženja.

Program mreženja mora za potrebe tega 
razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti mora seznam mentorjev, ki so 
vključeni v program mreženja (mentorji 
 morajo izpolnjevati spodaj opisane zahte-
ve);

– zagotovljene mora imeti prostore, v ka-
terih opravlja mreženje.

Mentor mora za potrebe tega razpisa 
izpolnjevati naslednje zahteve:

– mentor vodi ali je v preteklosti vodil 
podjetje, ki je v času njegovega vodenja 
izkazovalo rast1 čistih prihodkov od prodaje 
vsaj v dveh letih2,

Mentor mora izkazati vsaj tri reference3 
(trajanje mentorstva vsaj 6 mesecev/pod-
jetje) od leta 2006 dalje ter jasen in potrjen 
prispevek k rasti in razvoju v mentoriranih 
podjetjih,  

– zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v pod-
jetju skozi ocenjevano obdobje,

– izvedbeni cilj, kjer se primerja dejan-
ska izvedba podjetniške ideje z načrtovano 
izvedbo,

– aktivnosti na prodajnem in finančnem 
trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktiv-
nosti, zbiranje privatnega kapitala in drugih 
oblik finančnih virov).

Kolikor bo upravičenec na osnovi poslov-
ne ocene, ki bo zaključena decembra 2013, 
ocenjen negativno, bo podjetje moralo vrniti 
do 20 % vrednosti prejete subvencije po tem 
razpisu.

5. Merila za izbor upravičencev, ki izpol-
njujejo pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo iz-
polnjevale pogoje za kandidiranje in bodo 
skladne z namenom javnega razpisa, bo 
ocenila komisija za dodelitev sredstev na 
osnovi naslednjih meril:

– kvantitativna (razvrstitev na tekmova-
nju Start:up Slovenija, višina osnovnega 
kapitala v podjetju, inovativnost, faza oziro-
ma stopnja izdelka/storitve v podjetju, tržna 
naravnanost in potencialni trgi, reference/iz-
kušnje in zaposlenost lastnikov podjetja);

– kvalitativna (ugotovitve po poslovnem 
načrtu (trendi, realnost kazalnikov in finanč-
na skladnost), ocena na podlagi vsebine po-
slovnega načrta in obrazca 1 – mnenje SIO 
o vlagatelju, po potrebi tudi osebne pred-
stavitve/intervju vlagatelja na poziv Sklada.

Natančno razdelana merila s točkov-
nikom so sestavni del razpisne dokumen-
tacije (poglavje III. Merila za ocenjevanje 
podjetja).

Vloga vlagatelja bo najprej ocenjena po 
2 vstopnih pogojih/merilih (razvrstitev na 
tekmovanju Start:up Slovenija, višina osnov-
nega kapitala v podjetju). Na podlagi obeh 
meril bo podjetje moralo zbrati 25 točk ali 
več za nadaljnjo obravnavo. V primeru, da 
prejme vloga manj kot 25 točk, je vloga za-
vrnjena kot neustrezna.

Vloge, ki so prejele 25 ali več točk po 
vstopnih merilih, bodo ocenjene še po osta-
lih kvantitativnih merilih (inovativnost, faza 
oziroma stopnja izdelka/storitve v podjetju, 
tržna naravnanost in potencialni trgi, refe-
rence/izkušnje in zaposlenost lastnikov pod-
jetja). Vloga, ki prejme po vseh kvantitativnih 
merilih, vključno z 2 vstopnima meriloma, 
60 ali več točk od možnih 100 točk preide 
v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, 
da je vloga prejela manj kot 60 točk po 
kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno 
mnenje in ne gre v nadaljnje ocenjevanje 
po kvalitativnih merilih, ter ne more pridobiti 
subvencije Sklada.

Z analizo po kvalitativnih merilih vloga 
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev 
poda predlog direktorici Sklada v odločanje 
za vse formalno popolne in pravno formalno 
ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot 
tudi negativnim mnenjem. Vloge z negativ-
nim kvalitativnim mnenjem ne morejo prido-
biti subvencije Sklada. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalita-
tivni oceni, kot je na razpolago razpisanih 
sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki 
so pridobili več točk v kvantitativni oceni. 
V primeru enakega števila točk imajo pred-
nost podjetja, ki so pridobila več točk pri 
merilu inovativnost, nato reference/izkušnje 
in zaposlenost lastnikov podjetja, nato tržna 
naravnanost in potencialni trgi in nato faza 
oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju.

1 Formula za izračun rasti: čisti prihodki od 
prodaje za leto »n«/čisti prihodki od prodaje za 
leto »n-1« > 1.

2 Izpolnjevanje tega pogoja se bo prever-
jalo na podlagi podatkov navedenih v bazah 
AJPES.

3 Referenca je vezana na mentorja kot ose-
bo in ne na podjetje, ki ga vodi ali ga je vodil 
mentor.

4 Delo prek avtorske pogodbe ne pride v po-
štev.

– mentor ima doseženo vsaj 6. stopnjo 
izobrazbe,

– mentor izkazuje izkušnje s poslovnim 
mentorstvom mikro, majhnim ali srednje 
velikim podjetjem, registriranim po ZGD-1. 

– mentor izkazuje strokovna znanja in iz-
kušnje, ki jih lahko posreduje s mentorstvom 
ter reference o sodelovanju na projektih,

– mentor ima sklenjeno pogodbeno ali 
delovno razmerje s podjetjem, ki bo izsta-
vljalo račune za storitve po tem javnem raz-
pisu, za čas trajanja mentorstva4. Podjetje 
mora biti registrirano za opravljanje sveto-
valne dejavnosti.

Pri izvajanju mentoriranja je pomembna 
aktivna vloga obeh, tako mentorja kot pod-
jetnika. Na ta način dosežeta zaupanje in 
konkretne rezultate. Mentoriranje se izvaja 
na tistih področjih poslovanja podjetja, ki 
jih podjetje opredeli skupaj z mentorjem: 
finance, marketing, človeški viri, strateško 
planiranje in vodenje podjetja, ključni indi-
katorji poslovanja podjetja (KPIs), mreže-
nje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri 
financiranja, vstop na nove trge idr.

Mentor je oseba, ki:
– želi prenašati svoje znanje in pozitivne 

izkušnje na podjetja,
– ima sposobnosti za delo s podjetji ter 

željo, da le-ta uspejo,
– je pripravljen vložiti čas in energijo za 

neprestano ohranjanje dobrega odnosa 
s podjetjem,

– sledi novostim oziroma razvoju na po-
dročju podjetništva in/ali razvoju tehnolo-
škega znanja,

– zna sodelovati s podjetji v razmišljanjih 
izven ustaljenih okvirov,

– zna pomagati podjetjem pri reševanju 
problemov v delovanju in poslovanju, kar se 
kaže v boljšem poslovanju in rasti podjetja.

Mentor ni samo svetovalec, temveč ak-
tivno sodeluje pri implementaciji sprejetih 
odločitev in dogovorjenih dejavnosti.

Odločitev o izboru mentorja je na strani 
podjetja samega, ki tudi samo financira stro-
ške mentoriranja, te stroške pa lahko uve-
ljavlja kot upravičen strošek pri subvenciji.

Podjetje mora utemeljiti izbor programa 
in/ali mentorja. Sklad pa si pridružuje pra-
vico, da oceni primernost programa in/ali 
mentorja in posledično zahteva zamenjavo.

4.3 Obveznosti upravičenca po prejemu 
subvencije

Upravičenci, ki bodo pridobili subvencijo 
po tem razpisu, bodo lahko kandidirali na 
razpisu P2B, če bodo prejeli pozitivno po-
slovno oceno s strani Sklada. Poslovno oce-
no upravičenca bo opravil Sklad na podlagi 
poročil upravičenca, mentorja in SIO, ki jih 
bo upravičenec moral posredovati predvido-
ma do oktobra 2013. Vsebina poročil bo ob-
javljena in bo obvezna za vse upravičence. 
Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali 
oglede pri vseh upravičencih, kjer bo obve-
zna prisotnost izbranega mentorja.

Na osnovi poročil upravičenca bo Sklad 
naredil poslovno oceno podjetja. V poslovno 
oceno bo vključeno merjenje ciljev iz podje-
tnikovega terminskega plana prikazanega 
v sklopu vloge. Cilji podjetja so razdeljeni 
v tri skupine in sicer:
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Direktorica Sklada sprejme končno odlo-
čitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom 
o neodobritvi vloge.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe 
o izplačilu subvencije vsaj enega zaposle-
nega5 za polni delovni čas. Za potrebe tega 
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba 
tudi nosilec dejavnosti pri s.p.6 (če je to 
njegova edina podlaga za zavarovanje) in 
direktor enoosebne družbe z omejeno od-
govornostjo s pogodbo o poslovodenju po 
zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe.

8. Obdobje upravičenih stroškov
Subvencija se odobri za upravičene stro-

ške nastale:
– od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2012.
9. Zahtevek za izplačilo subvencije
Upravičenec mora poslati zahtevek za iz-

plačilo subvencije najkasneje do 10. 1. 2013.
Pri zahtevku je potrebno predložiti:
– poročilu o dejansko izvedenih aktivno-

stih v zvezi s prijavljenim poslovnim načr-
tom, primerjavo dejanskega stanja v podje-
tju s cilji iz poslovnega načrta in pojasnitvijo 
odstopanj v primeru le teh (odstopanja od 
zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, 
časovnega vidika …)

– izpis analitike razreda 0 in razreda 
4. Sklad lahko pred izplačilom subvencije 
opravi kontrolo stroškov (upravičenost, do-
kazilo o plačilu računov ipd.),

– izjava upravičenca, da so vsi stroški 
pregledani in ustrezajo definiciji upravičenih 
stroškov iz razpisa ter da so vsi plačani,

– izjava upravičenca o številu zaposlenih 
na dan 31. 12. 2012, podpisana s strani od-
govorne osebe,

– dokazilo o vključitvi v enega izmed or-
ganiziranih programov mreženja in mento-
riranja ali pogodba z izbranim mentorjem 
najkasneje do 31. 12. 2012.

Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne 
dokumentacije.

10. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 7. 5. 2012.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je 

poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obrav-
navo ne sme biti kasnejši od datuma roka 
za predložitev vlog. V primeru neposre-
dne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa 
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu 
pošiljke.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot 
prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo ne-
razporejena, kolikor ne zadoščajo za pokri-
vanje celotnega planiranega subvencioni-
ranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
subvencije.

11. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh de-

lovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog.

Odpiranje vlog ni javno.
12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obrav-

navala vse pravočasne, formalno popolne in 
ustrezne vloge.

Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od 
roka za odpiranje vlog, posredoval vlaga-
teljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sub-
vencije Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih stra-
neh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziro-
ma neodobritvi subvencije je možno sprožiti 
upravni spor na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni 
od prejema in poziva k podpisu pogodbe 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

13. Razpoložljivost razpisne dokumenta-
cije in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: na-
vodila, besedilo javnega razpisa, merila za 
izbor podjetij s točkovnikom, vzorec prijav-
nega lista za subvencijo, vzorec pogodbe 
o izplačilu subvencije, zahtevek za izplačilo 
subvencije z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
v pisni obliki na sedežu Slovenskega pod-
jetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, 
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Mar-
jana Šipek) za državne pomoči in rizične 
naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro 
in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobi-
te na tel. 02/234-12-53 Simon Böhm, 
02/234-12-72 mag. Manfred Lepej, 
02/234-12-40 mag. Nataša Krajnc Košar in 
02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na 
e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

14. Vsebina vloge
1. Prijavni list za subvencijo. Sple-

tni obrazec, ki ga najdete na naslovu 
http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno iz-
polnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 
Spletni obrazec omogoča elektronsko po-
šiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani 
prijavni list potrdite s podpisom in štam-
piljko7 ter ga predložite v vlogi. Pred tiska-
njem spletnega obrazca je potrebno le tega 
potrditi!

5 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih 
razmerjih, veljajo določene pravice posebnim 
skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni 
čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti 
izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.

6 V primeru samostojnih podjetnikov se kot 
zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje 
tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zava-
rovana za polni delovni čas (polni delovni čas 
in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. 
člen Zakona o delovnih razmerjih določa v po-
sebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da 
je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.

6. Višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina subvencij za ciljno sku-
pino P2A po tem razpisu znaša največ do 
800.000 EUR pod pogojem, da bodo zago-
tovljena sredstva v okviru Proračuna RS za 
leto 2013.

Maksimalna višina subvencije za pod-
jetje iz ciljne skupine P2A je 20.000 EUR.

7. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so 

namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu 
prenosu razvojnih idej podjetnih posame-
znikov in skupin v tržno uspešne podjeme 
in ustvarjanje novih inovativno naravnanih 
podjetij to so npr. stroški izdelave poslov-
nega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na 
razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovo-
denju, stroški promocije, stroški najema 
opreme, stroški najema poslovnih prostorov 
v SIO, stroški testiranja in dodatnega uspo-
sabljanja, materialni in nematerialni stroški, 
ki so namenjeni razvoju storitev oziroma 
pro izvoda, stroški mentoriranja ...

Davek na dodano vrednost ni upravičen 
strošek. Prav tako med upravičene stroške 
ne spadajo cestno prevozna sredstva.

Financiranje oziroma zapiranje finančne 
konstrukcije subvencioniranih stroškov z le-
asingom in kompenzacijami ni dovoljeno.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo 
med upravičene stroške (razen plač), je do-
voljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. 
Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več 
kot 25 % povezana (lastniški delež ali glaso-
valne pravice) s podjetjem-upravičencem. 
Prav tako se oprema in/ali storitev, ki sodi 
med upravičene stroške ne more nabavljati 
od oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki 
podjetja. Sklad lahko vlagatelja pozove na 
dodatno obrazložitev ustreznosti posame-
znega stroška.

Upravičenec za izplačane upravičene 
stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih 
javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvoj-
nega financiranja stroškov podjetja iz različ-
nih javnih virov, lahko Sklad prekine izpla-
čevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter 
zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev 
v realni vrednosti, vključno z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

7 Če podjetje ne posluje s štampiljko mora 
to napisati.

8 Za izdelavo poslovnega načrta se lahko 
uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali pri-
vilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru 
pisanja poslovnega načrta brez našega pripo-
močka je potrebno prikazati planirano bilanco 
stanja in plan izkaza poslovnega izida ter pri-
kaz denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po 
oddaji vloge.

9 Obrazec 1 razpisne dokumentacije, ki ga 
izpolni SIO.

2. Poslovni načrt8 s podrobnim ter-
minski planom; poslovni načrt mora vsebo-
vati planirane bilance stanja, izkaz poslov-
nega izida in izkaz denarnih tokov vsaj za 
3 leta naprej.

3. Bilanco stanja in izkaz poslovne-
ga izida za leto 2011 – če je bilo podjetje 
obvezno oddati le te na Ajpes (potrebno je 
natisniti enako kot je/bo oddana na AJPES).

4. Seznam stroškov, ki se izpolni 
hkrati s prijavnim listom. V seznam morajo 
biti vpisani predvideni stroški in zneski le 
teh. Seznam je v prilogi spletnega obrazca 
Prijavni list za subvencijo. Najdete ga na na-
slovu http://evloge.podjetniskisklad.si.

5. Izjava vlagatelja o številu zaposle-
nih na zadnji dan preteklega meseca glede 
na mesec prijave, podpisana s strani odgo-
vorne osebe (v primeru, da podjetje še nima 
zaposlenih, naj to napiše v izjavi).

6. Mnenje oziroma poročilo sub jekta 
inovativnega okolja; (obrazec 19), ki potrju-
je, da je podjetje član SIO in je pripravljeno 
za zagon, ter da je poslovni načrt skladen 
s splošnimi standardi in pregledan z njihove 
strani. Vsebovati mora: sodelujoče ocenje-
valce, merila, oceno, datum in kraj prever-
janja. Poročilo mora biti podpisano s strani 
direktorja/ice sub jekta inovativnega okolja.

Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
redju od št. 1 do št. 6 in predložena v fizični 
obliki. Posredovana elektronska oblika pri-
javnega lista in natisnjena oblika spletnega 
obrazca prijavnega lista morata biti enaki. 
V primeru razlik med oddano natisnjeno 
obliko in elektronsko obliko se bo upošteva-
la natisnjena oblika prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi 
dodatna pojasnila.
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Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj 
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga 
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo 
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpi-
sne dokumentacije, se kot neustrezna za-
vrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, 
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno 
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vla-
gatelj označi posamezen podatek oziroma 
del vloge ter naj navede zakaj to predsta-
vlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost 
se ne more nanašati na celotno vlogo in na 
podatke potrebne za oceno vloge po merilih 
javnega razpisa.

15. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti 

ali neposredno na sedež Sklada.
Vlogo za subvencije za zagon podjetij 

pošljite10 na naslov: Slovenski podjetniški 
sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripi-
som: »Ne odpiraj – P2A/12«.

– nakup in montažo kamnitih škrl (avtoh-
toni apnenec) za strešne vence,

– restavratorsko obnovo kalon ter kamni-
tih okvirov vrat ali oken oziroma nakup in 
montažo novih po videzu izvornih (avtohtoni 
apnenec),

– restavratorsko obnovo lesenih vrat, 
oken in polken domačij oziroma nakup in 
montažo novih po videzu izvornih,

– nakup in montažo kamnitih stopnic (av-
tohtoni apnenec) v okolici objekta oziroma 
na objektu, kolikor so tam že bile,

– nakup in montažo dvoriščnih ograj, ko-
likor so zgodovinsko izpričane,

– nakup gradbenega materiala (pesek, 
apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo 
fasad domačij,

– restavratorsko obnovo oklepov (šap) 
vodnjakov (štirn),

– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, na-
bave ter izdelave vodotesnih premazov pod-
zemnih zbiralnikov vode,

– nakup in montažo kamnitih tlakov (av-
tohtoni apnenec) ali robnikov za tlakovanje 
dvorišč,

– nakup gradbenega materiala (lomljen 
kamen – avtohtoni apnenec) oziroma plačilo 
del za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov 
domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,

– nakup in montažo kamnitih plošč (av-
tohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih 
zidov v skladu z izvorno izvedbo posame-
znega zidu.

IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo 

prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– so lastniki ali solastniki nepremičnine 

na zavarovanem območju parka Škocjan-
ske jame.

V primeru, da bo za posamezno nepre-
mičnino podanih več vlog, se upošteva ena 
vloga na posamezno stanovanjsko enoto.

Za posege, za katere je po Zakonu 
o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list 
RS, št. 102/04 in 126/07) potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, mora prosilec k vlogi 
priložiti le tega.

V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko prosilci, ki so lastniki 

ali solastniki nepremičnine na zavarovanem 
območju parka Škocjanske jame, ki ima ura-
dno hišno številko in registrirano gospodinj-
stvo v Škocjanu, Betanji ali Matavunu.

Višina sredstev, namenjenih posamezni 
stanovanjski enoti, se bo razdelila vsem iz-
branim upravičencem enako, in sicer tako, 
da se višina razpoložljivih sredstev deli 
s številom vseh izbranih upravičencev ne 
glede na prijavljeno višino sredstev posa-
meznih upravičencev.

VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– zemljiško knjižni izpisek lastnika(ov), ki 

ne sme biti starejši od 6. mesecev,
– izpisek o registriranem gospodinjstvu 

v stanovanjski enoti,
– potrdilo o upravljanju, kadar je predla-

gatelj upravljavec nepremičnine z uradno 
hišno številko,

– izpolnjeno vlogo za kulturovarstveno 
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, Območna enota Nova Gorica 
(v nadaljevanju: ZVKDS OE NG) z obraz-
cem, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije; velja za vse posege/prosilce,

– gradbeno dovoljenje, kolikor je potreb-
no po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B, 
Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07).

VII. Pridobitev kulturovarstvenega so-
glasja: vlogo za pridobitev kulturovarstve-
nega soglasja prijavitelj odda v sklopu zah-
tevane dokumentacije priložene prijavi na 
razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi 
razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo 
kulturovarstvenega soglasja«, ki ga prijavi-
telj izpolni in mu priloži skico ter natančen 
opis nameravanega posega. ZVKDS OE 
NG bo na podlagi vloge izdal kulturovar-
stveno soglasje za tiste posege, ki bodo 
skladni s »Katalogom arhitekturnih detajlov 
za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in 
Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ 
PŠJ za leto 2012« in ga prijavitelj dvigne na 
sedežu JZ PŠJ. Vloge za pridobitev kultu-
rovarstvenega soglasja bodo po odpiranju 
posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 
5000 Nova Gorica.

VIII. Oddaja prijave: prijave na razpis 
skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni 
obrazec in vloga za izdajo kulturovarstve-
nega soglasja) morajo biti oddane v zaprti 
ovojnici z navedbo točnega naslova prija-
vitelja na hrbtni strani kuverte in napisom 
»Prijava na javni razpis za razdelitev nepo-
vratnih sredstev prebivalcem v regijskem 
parku Škocjanske jame v letu 2012« in napi-
som na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj 
– Prijava na javni razpis!«. Prijavitelji lahko 
oddajo prijavo na upravi parka ali pošljejo 
na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, 
Škocjan št. 2, 6215 Divača.

IX. Rok za oddajo prijav: rok za odda-
jo prijav je trideset dni po dnevu objave 
v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je oddana osebno 
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav, 
do 15. ure, na upravi Park Škocjanske jame 
ali oddana po pošti s priporočeno pošiljko.

X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela 

enaintrideseti dan po objavi tega razpisa 
v Uradnem listu RS, ob 14. uri, na upravi 
Parka Škocjanske jame oziroma prvi nasle-
dnji delovni dan.

O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame 
vse prijavitelje obvestil najkasneje v petin-
štiridesetih dneh, ko bo komisija odprla in 
ovrednotila prijave, posredovala vloge za 
pridobitev kulturovarstvenega soglasja na 
ZVKDS OE NG, prejela morebitne zahteve 
ZVKDS OE NG za dopolnitve, podala in 
posredovala zahteve za dopolnitve prijavite-
ljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in potrdi-
tev ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih ozi-
roma, ko bo direktorica zavoda na predlog 
komisije s sklepom odločila o prejemnikih in 
višini dodeljenih sredstev.

Na sklep direktorice se prijavitelj lahko 
pritoži v 7 dneh na upravo parka. O pritož-
bi zoper sklep odloči Svet zavoda, v roku 
14. dni.

XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sred-
stev

Z izbranimi prijavitelji bo javni zavod Park 
Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodeli-
tvi sredstev predvidoma do konca meseca 
junija 2012.

Pred zahtevkom za izplačilo sredstev po-
sameznim upravičencem bo komisija pre-
gledala opravljena dela in sicer prvič konec 
meseca avgusta in drugič konec meseca 
oktobra 2012. Komisija bo napisala zapisnik 
o posameznih opravljenih delih upravičenca 
in podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti 
in strokovnosti opravljenih del. Prejemnik bo 
moral k pisnemu zahtevku priložiti original-
ne račune za nakup materialov oziroma za 

10 Naslovnica za ovojnico je oblikovana 
v obrazcu 5 razpisne dokumentacije.

Neposredna predložitev vlog na sedežu 
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna 
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni 
sekretariat, med 9. in 15. uro.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 0157/2012 Ob-2216/12
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe 

o razdeljevanju dela sredstev javnega zavo-
da Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni 
list RS, št. 84/99), Programa dela in finančne-
ga načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija 
za leto 2012 in Sklepa št. 3/1, sprejetega na 
8. seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjan-
ske jame, dne 21. 3. 2012, objavlja javni za-
vod Park Škocjanske jame, Slovenija

javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev 

prebivalcem v regijskem parku 
Škocjanske jame v letu 2012

I. Ime in sedež naročnika razpisa: Jav-
ni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, 
Škocjan št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa 
je sofinanciranje obnove kulturne dedišči-
ne v smislu nakupa, izdelave, montaže ali 
popravila tipičnih elementov »kraške« ar-
hitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo 
stavbno dediščino v naseljih, ki ležijo v par-
ku Škocjanske jame. Nepovratna sredstva 
v letu 2012 so namenjena za obnovo po-
sameznih objektov z uradno hišno številko.

III. Višina in namen sredstev:
V skladu s Programom dela in finančnim 

načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka 
Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju: 
JZ PŠJ) za leto 2012 in sklepom št. 3/1, 
sprejetim na 8. seji Sveta parka Škocjanske 
jame, dne 21. 3. 2012, je višina razpoložlji-
vih sredstev 25.000,00 EUR.

Sredstva se namenijo za sofinanciranje 
obnove kulturne dediščine v smislu izdela-
ve, montaže in popravila tipičnih elementov 
»kraške« arhitekture oziroma nakupov ma-
terialov, in sicer za:

– plačilo za popravila delov ostrešij,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del 

za prekritje oziroma popravilo streh,
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izvedbo pogodbenih del in izjavo, da je dela 
izvedel skladno z določili pogodbe.

Posamezen upravičenec predloži po 
končanih delih pisni zahtevek na upravo 
parka. Komisija opravljena dela pregleda in 
poda pisno mnenje o opravljenih delih. Iz-
plačila sredstev bodo nakazana na številko 
transakcijskega računa vsakemu posame-
znemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji 
pozitivnega mnenja komisije.

XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na namensko, za nakup materialov oziro-
ma izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni 
upravičenec. Pogodba mora vsebovati do-
ločbe, kjer je določeno, da mora prejemnik 
sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti 
najkasneje do konca meseca oktobra 2012.

V primeru, da podpisnik pogodbe prija-
vljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je 
komisija ugotovila, da so dela slabo in ne-
kvalitetno izvedena, upravičencu sredstva 
ne bodo nakazana.

V primeru, da komisija ne bo razdelila 
za to namenjenih finančnih sredstev oziro-
ma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela 
ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija 
ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno 
izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev 
odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame 
na naslednji seji.

XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu 

RS bo ta javni razpis, prijavni obrazec in 
obrazec »Vloga za izdajo kulturovarstve-
nega soglasja« dostavljen vsem gospodinj-
stvom v zavarovanem območju parka Ško-
cjanske jame, prav tako pa bo na voljo na 
sedežu JZ PŠJ.

»Katalog arhitekturnih detajlov za izved-
bo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun, 
sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ« bo 
na voljo na sedežu JZ PŠJ.

Javni razpis bo objavljen najmanj štiri-
najst dni, na oglasni deski Vaške skupnosti 
v Matavunu in na upravi parka.

Dodatne informacije oziroma pojasnila 
lahko zainteresirani dobijo na upravi parka 
Škocjanske jame, pri Bogdanu Opari in Darji 
Kranjc, tel. 05/708-21-00.

Javni zavod Park Škocjanske jame, 
Slovenija

Št. 320-01-0010/2012 Ob-2171/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju po-

moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v Občini Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravil-
nik) in Odloka o proračunu Občine Žalec za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 20/12) Občina 
Žalec objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Občini Žalec v letu 2012
I. Ime oziroma naziv in sedež neposre-

dnega uporabnika: Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, 3310 Žalec.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih finančnih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 
2012 v Občini Žalec po shemi državnih po-
moči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komi-
sije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije 
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za 
naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo (ukrep 1)

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb 
(ukrep 2)

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(ukrep 4)

4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč 
(ukrep 5)

5. Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijstvu (ukrep 7)

6. Naložbe za opravljanje dopolnilne de-
javnosti na kmetijah (ukrep 8).

III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglav-

ja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fi-

zične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pri-
delavo kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo 
sedež na območju Občine Žalec in so vpisa-
ni v register kmetijskih gospodarstev (v na-
daljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);

(2) za ukrep iz 5. točke poglavja V:
– registrirana stanovska in interesna 

združenja in zveze, ki delujejo na podro-
čju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine ali regije (v nadaljevanju: 
društva in združenja);

– organizacije, ki so registrirane za opra-
vljanje storitev na področju kmetijstva, goz-
darstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: 
registrirani izvajalci);

(3) za ukrep iz 6. točke poglavja V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani 

kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno 
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti, 
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadalje-
vanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).

IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev 

opravlja komisija, ki jo imenuje župan. Pre-
dlog komisije poda Odbor za kmetijstvo in 
gozdarstvo.

V primeru nenamenske porabe sredstev, 
pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
ter podeželja v Občini Žalec za programsko 
obdobje 2007–2013, mora prejemnik sred-
stva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonski-
mi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico 
do pridobitve drugih sredstev po navede-
nem pravilniku za naslednji dve leti.

V. Višina razpisanih sredstev za posa-
mezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji 
za pridobitev sredstev

Prijave na razpis bodo ovrednotene na 
podlagi naslednjih meril, ki bodo upošteva-
ne pri razdeljevanju proračunskih sredstev:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo – ukrep 1

višina razpisanih sredstev je 
110.000 EUR (PP 11002).

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

izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega 

okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standardov za dobro počutje živali,

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pa-
šnikov in travnikov).

Predmet podpore:
A. 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;

– naložbe v posodobitev sušilnic za 
hmelj, vključno s pripadajočo opremo;

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

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

– postavitev ekstenzivnih travniških sa-
dovnjakov ter postavitev oziroma prestruktu-
riranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnja-
kov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;

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

– nakup in postavitev mrež proti toči.
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.

B. 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;

– naložbe v namakalno infrastrukturo za 
namakalne sisteme, če taka naložba vodi 
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za naj-
manj 25 %, ki so v zasebni lasti, vključno 
z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skla-
dno z vso veljavno zakonodajo na tem po-
dročju.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo 

v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije,

– investicija mora biti zaključena pred iz-
plačilom sredstev,

– 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 vključe-
na 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 2 ha primer-
ljivih površin.

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
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– 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 ter podeže-
lja v občin Žalec 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.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je 

za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pri-
dobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva RS ali sredstva EU.

Podpore za naložbe po tem razpisu se 
ne dodelijo za:

– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo 

projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem 

kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kme-

tijskih 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 in
– nakup pro izvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov na obmo-

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

območja;

– če naložbo izvajajo mladi kmetje v pe-
tih letih od vzpostavitve kmetijskega gospo-
darstva, se intenzivnost pomoči poveča za 
10 % (te naložbe morajo biti opredeljene 
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 
22 Uredbe 1698/2006),

– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 
200 €, najvišji znesek pa 20.000 € na kme-
tijsko gospodarstvo na leto s tem, da se 
upoštevajo naslednji pogoji:

– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 EUR 
sofinancirano do 50 % investicije;

– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000 EUR 
sofinancirano do 45 % investicije;

– pri vlogi v višini 10.001 do 
15.000 EUR sofinancirano do 40 % inve-
sticije;

– pri vlogi v višini nad 15.001 EUR so-
financirano do 35 % investicije.

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.

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: (sofinanciranje obnove ali rekon-
strukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi iz-
polnjevanja standarda nitratne direktive ni 
mogoče);

– stroški nakupa materiala, opreme v po-
sodobitve sušilnic;

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

– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih 
nasadov ali postavitve oziroma prestrukturi-
ranja obstoječih intenzivnih nasadov (pripra-
va zemljišča in postavitev opore in ograje, 
nakup sadilnega materiala, postavitev mrež 
proti toči, menjava drogov, sider in žičnih 
vrvi);

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

– 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 izvedbe namakalne infrastruk-
ture;

– stroški, povezani s pripravo in izvedbo 
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, 
nakup patentov in licenc …).

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

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.

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb 
– Ukrep 2

Višina razpisanih sredstev: 10.000 EUR 
(PP 11014).

Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dedišči-

ne na podeželju;
– prispevati k izboljšanju kvalitete biva-

nja na podeželju.
Predmet podpore:
– za naložbe namenjene ohranjanju zna-

čilnosti nepro izvodne dediščine, ki se naha-
jajo na kmetijskih gospodarstvih (arheolo-
ške, zgodovinske znamenitosti);

– za naložbe za varstvo dediščine pro-
izvodnih sredstev na kmetijah, kot so kme-
tijska poslopja, če naložba ne povzroči po-
večanja zmogljivosti kmetije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– obnova objekta mora potekati v skla-

du s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturn-
ovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;

– predloženi morajo biti predračuni;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 

podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še 

dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da 

je objekt kulturna dediščina,
– ponudbo oziroma predračun za name-

ravano investicijo oziroma študijo, za pro-
jektno dokumentacijo pa račun o izdelavi.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
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, ki se izvajajo izven območja 

občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih 

javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– za naložbe v nepro izvodne objekte do 

100 % dejanskih stroškov;
– za naložbe v pro izvodna sredstva na 

kmetijah do 60 % dejanskih stroškov oziro-
ma 75 % na OMD, ki ne povzroči povečanja 
pro izvodne zmogljivosti kmetije;

– dodatna pomoč se lahko odobri v viši-
ni do 100 % za pokritje izrednih stroškov, ki 
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst 
materiala, ki je potreben za ohranitev značil-
nosti kulturne dediščine na stavbah;

– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetij-
sko gospodarstvo na leto.

Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo 

in izvedbo investicije (stroški za pripravo 
dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno 
postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo ob-
jekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični 
načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, 
konservatorski program …);

– stroški nakupa materiala in izvedbe 
del.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne 

velikosti.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

– Ukrep 4
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Višina razpisanih sredstev znaša 
6.000 EUR (PP 11001).

Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij 

v sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija 

v skladu z nacionalnim predpisom o sofinan-
ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske pro izvodnje za tekoče leto.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalne-

ga predpisa, ki ureja sofinanciranje zavaro-
valnih premij za zavarovanje kmetijske pro-
izvodnje za tekoče leto,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge 
vsaj 2 ha primerljivih površin,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah.

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

– sklenjeno zavarovalno polico za zava-
rovanje kmetijske pro izvodnje za leto 2012.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki skle-

nejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s pred-

pisom o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske pro izvodnje za te-
koče leto določi Vlada Republike Slovenije;

– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev, ki 
ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo;

– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo 
sedež in pretežni del površin, ki so predmet 
zavarovanja, izven območja občine.

Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je raz-

lika med višino sofinanciranja zavarovalne 
premije iz nacionalnega proračuna do 50 % 
opravičljivih stroškov zavarovalne premije 
za zavarovanje živali za primer bolezni,

– najmanjši znesek dodeljene pomoči 
znaša 50 €, največji pa 2.500 € na 
upravičenca na leto.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo po-

gina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne 

velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč – 

Ukrep 5
Višina razpisanih sredstev: 500 EUR (PP 

11005).
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav 

kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racional-
nost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem 
zmanjšati stroške pridelave.

Predmet podpore:
– predmet podpore je sofinanciranje 

stroškov, nastalih z zaokrožitvijo in koma-
sacijo zemljišč.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge 

vsaj 2 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zao-

krožujejo znaša 0,3 ha,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah.

K vlogi mora upravičenec predložiti še 
dodatno dokumentacijo:

– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, 

da predlagani promet s kmetijskimi zemlji-
šči prispeva k zaokroževanju zemljišč kme-
tijskega gospodarstva,

– račune za stroške, nastale pri izvedbi 
pravnega posla.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven ob-

močja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih 

javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih 

in upravnih postopkov;
– največji znesek pomoči znaša 1.000 € 

na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne 

velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore 

v kmetijstvu – Ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

12.000 EUR (PP 11040).
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgo-

ročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji 

v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, 

svetovalnih storitev, organizacije forumov, 
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,

– stroški nadomeščanja kmeta, kmeto-
vega partnerja med boleznijo in dopustom.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca 

izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi 
dokazili kot so kotizacije oziroma partici-
pacije kmetov, če se izvajalec za to odloči;

– pomoč mora bit dostopna vsem 
upravičencem na ustreznem območju;

– če so izvajalci ali organizatorji nuden-
ja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne 
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah 
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične 
podpore;

– upravičenci morajo k vlogi predložiti 
letni program dela oziroma dokazila, zahte-
vana z javnim razpisom;

– upravičenec mora izpolnjevati ostale 
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pode-
želja v občin Žalec za programsko obdobje 
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, 
da ukrep prispeva k povečanju konkurenč-
nosti kmetijskega gospodarstva,

– finančno ovrednoten program izvajal-
ca izobraževanj oziroma storitev.

Občina Žalec z izvajalci sklene pogodbo, 
v kateri opredeli posamezne naloge, časov-
ne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe 
plačil.

K vlogi mora upravičenec priložiti še do-
datno dokumentacijo:

– mnenje pristojne strokovne službe, da 
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti 
kmetijskega gospodarstva,

– finančno ovrednoten program izvajalca 
izobraževanj oziroma storitev.

Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običaj-

nimi operativnimi stroški podjetja, na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje;

– za stroške svetovanja, ki so financirani 
v okviru javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencionira-

nih storitev in ne sme vključevati neposred-
nih plačil v denarju pro izvajalcem;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za 
društva do 1.300 €/program letno;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za 
organizacije do 2.000 €/program letno;

– najvišji znesek dodeljene pomoči za 
nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca le-
tno.

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in us-

posabljanja kmetov in delavcev na kmeti-
jskem gospodarstvu se pomoč dodeli za 
kritje stroškov organiziranja in material-
nih stroškov za izvedbo programov us-
posabljanja (predavanja, informativna 
izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, stro-
kovne ekskurzije ...):

– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih 

opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med 

trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi 
z običajnimi operativnimi 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,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tek-

movanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado 
in zmagovalca.

4. 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).

5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom:

– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu 

ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah – Ukrep 8
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Višina razpisanih sredstev znaša 
42.500 EUR (PP 11011).

Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodar-

stev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji.

Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče 

vrste namenov:
– predelava kmetijskih pro izvodov, opre-

deljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, 
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlin-
skih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih 
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu 
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev 
in gozdnih sortimentov);

– neposredna prodaja kmetijskih pro-
izvodov na kmetijah;

– neposredna prodaja kmetijskih pro-
izvodov izven kmetije;

– turizem na kmetiji (gostinska in nego-
stinska dejavnost – ogled kmetije in njenih 
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz 
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični 
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa ži-
vali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja 
športnih rekvizitov, oddajanje površin za 
piknike);

– dejavnost (storitve in izdelki), poveza-
na s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglar-
stvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodla-
mi in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava 
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbir-
ke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, 
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);

– pridobivanje in prodaja energije iz ob-
novljivih virov na kmetiji;

– storitve s kmetijsko in gozdarsko me-
hanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter od-
daja le teh v najem;

– izobraževanje na kmetijah, povezano 
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejav-
nostjo na kmetij;

– zbiranje in kompostiranje organskih 
snovi;

– aranžiranje ter izdelava vencev, šop-
kov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih 
rastlin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse po-

goje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo 
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje do-
polnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, 
št. 61/05 in 45/08 – ZKme-1),

– dejavnost se mora opravljati v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj na-
slednjih 5 let po zaključeni investiciji,

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se mo-

rajo glasiti na ime nosilca dopolnilne de-
javnosti; v primeru, da je kmetija vključena 
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni 
zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– upravičenec mora izpolnjevati ostale 
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pode-
želja v Občini Žalec za programsko obdobje 
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

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

– račun oziroma predračun za investi-
cijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za 
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto 
naložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe 
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto do-
polnilne dejavnosti;

– gradbena dela morajo biti izvede-
na v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

– upravičenci morajo po končani inve-
sticiji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem 
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in 
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
vljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;

– fotokopija dovoljenja o registraciji do-
polnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registri-
ral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto 
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še 
ni registrirana;

– mnenje pristojne strokovne službe, 
da ukrep prispeva k povečanju konkurenč-
nosti kmetijskega gospodarstva;

– finančno konstrukcijo investicije 
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te;

Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja 

občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih 

javnih sredstev Republike Slovenije in EU 
in nakup pro izvodnih pravic.

Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki ne-

povratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 45 % 

upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodelje-

na kateremu koli podjetju, ne sme presegati 
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let,

– najmanjši znesek dodeljene pomo-
či znaša 1.000 €, največji pa 20.000 € na 
kmetijsko gospodarstvo na leto.

Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno 

z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in 

usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in 

izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

pa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo 

javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
ter podeželja v Občini Žalec v letu 2012« za 
posamezni ukrep,

– obvezne priloge ki vlogi, ki so predlo-
žene kot dokazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec se dobi na sedežu Obči-
ne Žalec, Savinjske čete 5, Urad za prostor 
in gospodarstvo (Tilka Potočnik), od dneva 
objave javnega razpisa do dneva, ko se 
izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in 
prijavni obrazci so objavljeni na spletni stra-

ni: http://www.zalec.si/razpis/, možno ga bo 
dobiti tudi po elektronski pošti.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komi-

sija, ki jo imenuje župan Občine Žalec, 
na predlog Odbora za kmetijstvo in goz-
darstvo. Strokovna komisija lahko zmanj-
ša 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.

O dodelitvi sredstev upravičencem od-
loča direktor občinske uprave ali druga od 
direktorja pooblaščena uradna oseba s skle-
pom. Upravičencem bo izdan sklep o višini 
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

Medsebojne obveznosti med občino in 
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proraču-
na občine izplačajo na podlagi zahtevka. 
Zahtevek mora vsebovati naslednjo doku-
mentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (računi, 
situacije, dokazila o plačilu),

– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pra-

vilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.

Prepozno prispele vloge oziroma vloge, 
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, 
neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve 
nepopolno predložene vloge je 15 dni od 
dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj 
v predpisanem roku ne dopolni se zavrže, 
neustrezno dopolnjene pa zavrne.

VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuver-

tah, od začetka razpisa do 14. maja 2012, 
oziroma do porabe sredstev na posameznih 
postavkah, najkasneje pa do 7. septembra 
2012.

Vloge za ukrep 3. Pomoč za plačilo za-
varovalnih premije najkasneje do 10. de-
cembra 2012.

Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od od-
piranja vlog.

IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 
strokovna komisija opravila po zaključku 
razpisa in ni javno.

X. Dodatne informacije: vse informaci-
je v zvezi z javnim razpisom so na voljo 
na sedežu Občine Žalec, Urad za prostor 
in gospodarstvo tel. 713-64-36 – kontaktna 
oseba Tilka Potočnik.

Občina Žalec

Št. 83/2012 Ob-2172/12

Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode  

v Občini Duplek
Naročniki: Občina Duplek, Cesta 4. julija 

106, 2241 Spodnji Duplek.
Predmet koncesije: predmet koncesije je 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Duplek.

Cilji, ki jih zasleduje koncedent: konce-
sionar bo moral v obdobju trajanja konce-
sije deset let na območju občine opravljati 
obvezno lokalno gospodarsko javno službo 
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odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode.

Pravne podlage:
– Zakon o javno zasebnem partnerstvu 

/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 
57/11);

– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/2010, 
18/11);

– Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMETD, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09);

– Uredba o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 88/11, 8/12);

– Odlok o načinu opravljanja lokalne go-
spodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih 
občin, 7/12);

– Odlok o predmetu in pogojih za dodeli-
tev koncesije za opravljanje lokalne gospo-
darske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih 
občin, 27/11).

Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati prijavo na obraz-

cih predpisane razpisne dokumentacije in 
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako 
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane 
oziroma priložene vse obvezne sestavine 
razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje 
oziroma spreminja do vključno zadnjega 
dne razpisanega roka za oddajo ponudbe.

Pogoji za pravilnost ponudbe
Naročnik bo ocenil in izbral izključno le 

veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki 
bodo pravočasne in popolne.

Vloga je pravočasna, če je osebno od-
dana oziroma če prispe po pošti na na-
slov naročnika do datuma in ure, določene 
v razpisu.

Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje raz-

pisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno 

območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo jav-

nega razpisa.
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo:
Vse dodatne informacije lahko interesen-

ti dobijo pri kontaktni osebi: Marjanu Topič, 
višji svetovalec župana za okolje in prostor, 
tel. 02/684-09-22 ali po e-pošti: marjan.to-
pic@duplek.si.

Spremembe in dopolnitve razpisne do-
kumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najka-
sneje štiri dni pred potekom roka za oddajo 
vloge spremeni in dopolni razpisno doku-
mentacijo. Sprememba bo v obliki ”Dopol-
nila” objavljena na spletni strani Občine Du-
plek: http://www.duplek.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi 
podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijavi-
teljem omogočil upoštevanje dopolnitev ozi-
roma sprememb razpisne dokumentacije. 
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pra-
vice in obveznosti naročnika in prijaviteljev 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo 
iz podaljšanega roka za oddajo vloge.

Način in čas oddaje vloge
Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno 

ali priporočeno po pošti predložiti v določe-

nem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na 
naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106. 
Na prednji strani ovojnice mora biti navede-
no: ”Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 'Kon-
cesija javne službe”. Na hrbtni strani mora biti 
obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 
11. maja 2012, do 12 ure.

Rok trajanja koncesije: koncesijska po-
godba se sklene za določen čas, in sicer za 
dobo 10 let.

Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Prijavitelji morajo izjave predložiti 

na predpisanih obrazcih brez dodatnih po-
gojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se 
ne upoštevajo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo 
priznal sposobnost, povabil na dialog, da 
bodo predstavili svoje rešitve in predloge. 
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem ob-
vestil udeležence in jih pozval k predložitvi 
končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve 
iz zaključenega dialoga.

Za izbiro najugodnejše ponudbe bo upo-
rabljeno merilo ekonomsko najugodnejša 
ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– kadri,
– tehnične zmogljivosti,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primer-

ljivih del.
Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti konce-

sijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti 
odločbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
spletni strani Občine Duplek (http://www.du-
plek.si).

Občina Duplek

 Ob-2173/12
Na podlagi 9. člena Zakona o uresniče-

vanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena Pravilni-
ka o sofinanciranju programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Ura-
dni list RS, št. 92/05, 106/08 in 30/10) ter 
Odloka o proračunu Občine Črenšovci za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/12) Občina 
Črenšovci objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb programov s 

področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 
za leto 2012

1. Pravico za pridobitev sredstev za le-
tne programe ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje progra-

mov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni 

osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen 

čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu 

s kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja 

vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokal-

nega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri orga-

nizaciji prireditev lokalnega in širšega po-
mena,

– spodbujanje društev za sodelovanje pri 
aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kultu-
re.

3. Predmet financiranja niso sredstva za 
vzdrževanje in investicije v prostor in opre-
mo za kulturno dejavnost in spomeniško 
varstvene akcije.

4. Višina razpoložljivih sredstvih, name-
njenih za sofinanciranje programov s po-
dročja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je 
določena v proračunu Občine Črenšovci, 
znaša 8.941,00 EUR.

5. Ponudniki programov oddajo svoje po-
nudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prej-
mejo na sedežu občinske uprave ali spletni 
strani: www.obcina-crensovci.si.

6. Prejete vloge bo ocenil Odbor za druž-
bene dejavnosti na podlagi meril za sofinan-
ciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v ob-
čini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Črenšovci.

7. Predlagatelji pošljejo svoje predloge 
ali oddajo osebno na naslov: Občina Čren-
šovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, 
z oznako »Kultura – razpis 2012«.

8. Rok za oddajo ponudb je 4. 5. 2012. 
Prepozno prispele vloge ne bodo obravna-
vane.

9. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno 
obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prija-
vo na javni razpis.

Občina Črenšovci

 Ob-2174/12
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinan-

ciranje programov s področja turizma, druge 
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine 
v Občini Črenšovci ter Odloka o proračunu 
Občine Črenšovci za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 21/12) Občina Črenšovci objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb programov s 

področja turizma, druge ljubiteljske 
dejavnosti in programov mladine v 

Občini Črenšovci za leto 2012
1. Za sofinanciranje programov na po-

dročju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti 
in programov mladine za leto 2012 se lahko 
prijavijo društva in organizacije, ki imajo:

– sedež v Občini Črenšovci,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in 

ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon 
o društvih in

– opravljajo dejavnost na neprofitni 
osnovi.

2. Iz proračunskih sredstev Občine Čren-
šovci za leto 2012 je za sofinanciranje pro-
gramov na področju turizma, druge ljubitelj-
ske dejavnosti in programov mladine pred-
videno 7.100,00 EUR.

3. Ponudniki programov podajo svoje po-
nudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prej-
mejo na sedežu občinske uprave oziroma 
spletni strani: www.obcina-crensovci.si.

4. Prejete vloge bo ocenil Odbor za druž-
bene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev 
za sofinanciranje programov s področja tu-
rizma, druge ljubiteljske dejavnosti in pro-
gramov mladine v Občini Črenšovci.

5. Rok za prijavo je 4. 5. 2012. Prepozno 
prispele vloge ne bodo obravnavane.

6. Prijave pošljite ali oddajte osebno 
na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske 
čete 20, 9232 Črenšovci, s pripisom »Raz-
pis 2012«.
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7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno 
obveščeni. Z izvajalci izbranih programov 
bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.

Občina Črenšovci

Št. 430-0008/2012 Ob-2196/12
Na podlagi Zakona o kmetijstvu – UPB1 

(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1 in 45/08), 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Mežica za programsko obdobje 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 120/07), Mnenje Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, št. priglasitve: K-BE098-5883610-2007, 
Mnenje Ministrstva za finance, št. prigla-
sitve: M001-5883610-2008, in na predlog 
Komisije za kmetijstvo in gozdarstvo s 4. 
redne seje dne 28. 2. 2012 (v nadaljevanju: 
Občina) objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v Občini Mežica v letu 2012
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračun-

skih sredstev (državnih pomoči) za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Mežica v letu 2012.

Okvirna višina razpisanih sredstev za na-
vedene ukrepe znaša za skupinske izjeme 
10.000,00 € in za pomoči po pravilu de mi-
nimis 4.000,00 €.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za 
kandidiranje

Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje naložb v kmetijska go-

spodarstva za primarno pro izvodnjo – in-
vesticija, ki se bo izvajala v letu 2012 in 
je predmet prijave na razpis za dodelitev 
sredstev na področju kmetijstva, je lahko 
začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa 
oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi 
sredstev, vendar so upravičeni stroški po 
tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdo-
bju od izdaje upravnega akta do 20. novem-
bra (zadnji dan za izdajo zahtevka).

2. Dokazila/plačani računi za izvedene 
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj 
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z da-
tumom po izdaji upravnega akta o dodelitvi 
sredstev.

3. Za pomoči dodeljene po pravilu de 
minimis; sofinanciranje tehnične podpore 
v kmetijstvu (transport) pa se upoštevajo 
upravičeni stroški od 4. 4. 2012 do porabe 
razpoložljivih sredstev.

III. Upravičenci
Upravičenci:
– upravičenci po tem razpisu so navede-

ni pri vsakem namenu razpisa.
IV. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupin-

ske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska go-

spodarstva za primarno pro izvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro-

izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega 

okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standarda za dobro počutje živali,

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pa-
šnikov in travnikov).

A1. Sofinanciranje v posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev in rastlinsko pro-
izvodnjo:

– višina razpisanih sredstev: 8.000,00 €.

Sofinancirajo se:
– 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 oziroma 
prestrukturiranje 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.
Splošni pogoji upravičenosti:
– 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 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;

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

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 (sofinanciranje obnove ali rekon-
strukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi iz-
polnjevanja standarda nitratne direktive ni 
mogoče);

– stroški ureditve objektov za primar-
no predelavo, vključno s pripadajočo opre-
mo za pridelavo;

– 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 
sadilnega materiala, postavitev mrež proti 
toči …);

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

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči.

Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih 
stroškov na območju z omejenimi dejavniki.

Upravičenci: nosilci kmetijskih gospo-
darstev – pravne in fizične osebe, ki se 
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, imajo sedež na območju Obči-
ne Mežica in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev.

Upravičenec predloži naslednjo doku-
mentacijo:

– izpolnjeno vlogo na razpisnem obraz-
cu Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo (obrazci: A, B - primar 
in C - primar),

– kopijo zbirne vloge za neposredna pla-
čila za leto 2012, (če pa te ni je lahko za 
leto 2011) Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja.

K vlogi mora upravičenec priložiti še do-
datno dokumentacijo:

– finančno konstrukcijo investicije s pla-
nom izvedbe oziroma dokončanja le-te,

– pravnomočno gradbeno dovoljenje 
(če gre za gradnjo objekta) oziroma lo-
kacijsko informacijo (če gre za adaptacijo 
objekta),

– predračune za nakup strojev ali opre-
me oziroma predračune o potrebnih delih, 
za katere se uveljavlja pomoč.

Označitev vlog: pisne vloge morajo biti 
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis Kme-
tijstvo 2012«.

B. Sofinanciranje tehnične podpore 
v kmetijstvu

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo 

učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter 
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti 
preživetja.

B1. Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 2.618,00 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgo-

ročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji 

v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, 

svetovalnih storitev, organizacije forumov, 
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,

– stroški nadomeščanja kmeta, kmeto-
vega partnerja med boleznijo in dopustom.

Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni 

program dela oziroma dokazila, zahtevana 
z javnim razpisom.

Pomoč mora biti dostopna vsem upra-
vičencem na ustreznem območju in to na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
tehnično podporo 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. Vsak prispevek nečlanov 
za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve.

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposa-

bljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stro-
škov organiziranja in materialnih stroškov 
za izvedbo programov usposabljanja (pre-
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davanja, informativna izobraževanja, krožki, 
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):

– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih 

opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med 

trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi 
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na 
primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje.

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

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tek-

movanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado 
in zmagovalca.

4. 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).

5. Za nadomeščanje kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom:

– stroški dela nadomestne sile,
– stroški strojnih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane 

z običajnimi operativnimi stroški podjetja, 
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje,

– za stroške svetovanja, ki so financirane 
v okviru javne svetovalne službe.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % upraviče-

nih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioni-

ranih storitev in ne sme vključevati neposre-
dnih plačil v denarju pro izvajalcem.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetij-
skem sektorju (obrazci: A, B1 - primar in 
C - primar),

– predračune oziroma druga ustrezna 
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani 
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, infor-
miranja ali druge aktivnosti,

– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodne-
ga registra, izpisek iz registra društev …),

– seznam aktivnosti v letu 2011 za kate-
ra so pridobili finančna sredstva na razpisu 
2011.

Označitev vlog: pisne vloge morajo biti 
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis kme-
tijstvo 2012 – sofinanciranje strokovnih dru-
štev in zvez«.

Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Pokrivanje dodatnih stroškov tran-

sporta in opreme iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v od-

ročnih, razpršenih območjih morajo obči-

ne pokrivati dodatne stroške transporta in 
opreme.

Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 
EUR.

Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in tran-

sportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore: pokrivanje dodatnih 

stroškov prevoza (transporta in opreme).
Upravičenci:
– Zadruge, ki opravljajo dejavnost tran-

sporta,
– Subjekti, ki so registrirani in opravljajo 

gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za 

opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti seznam lokalnih, odročnih 

prog z navedbo razdalj in številom prevo-
zov letno,

– zagotoviti ustrezen in kakovosten tran-
sport.

Upravičeni stroški:
– stroški transporta na odročnih obmo-

čjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje 

dostopnih progah.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči

– do 100 % upravičenih stroškov za 
prevoz (transport in opremo).

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in 
opreme iz odročnih krajev

(Obrazci: A, B – de minimis)
K vlogi mora upravičenec predložiti še 

dodatno dokumentacijo:
– registracijo za opravljanje dejavnosti 

transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih 

prog z navedbo razdalj in številom prevo-
zov letno;

– Izjavo o zagotavljanju ustreznega in 
kakovostnega transporta.

Označitev vlog: pisne vloge morajo biti 
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis 
Kmetijstvo 2012 – sofinanciranje dodatnih 
stroškov transporta in opreme iz obročnih 
krajev«.

V. Obdobje in čas za izvedbo aktivno-
sti: investicija oziroma dejavnost (po pravilu 
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2012 
in bo predmet prijave na ta razpis je lah-
ko začeta ob izdaji upravnega akta (sklepa 
oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi 
sredstev, vendar pa se zaključi ob porabi 
sredstev. Upravičenci pa morajo v primeru 
odobritve sredstev, dokazila oziroma pla-
čane račune za dokončno izvedena dela 
izstaviti najkasneje do datuma navedenega 
v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom za 
izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po 
uredbi za skup. izjeme velja pravilo iz II. po-
glavja, točka 1.

VI. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti 
kot priporočeno pošiljko, na naslov: Obči-
na Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, 
ali osebno v sprejemni pisarni občine, do 
vključno 26. 4. 2012 (velja datum poštnega 
žiga).

Na hrbtni strani ovojnice morata biti na-
vedena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti posla-
na v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj 
– Vloga za javni razpis Kmetijstvo 2012 (ter 
ukrep na katerega se prijavlja)«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz 
razpisne dokumentacije,

– vloga mora biti poslana v roku in na 
način, ki je določen v tej točki besedila tega 
razpisa.

VII. Obravnavanje vlog
– Vloge bo obravnavala Komisija za 

kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljevanju: 
komisija), ki jo imenuje župan občine. Ko-
misija 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.

O dodelitvi sredstev upravičencem po 
tem pravilniku odloča direktor občinske 
uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
oseba s sklepom, na predlog komisije. Upra-
vičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za 
posamezen ukrep.

Medsebojne obveznosti med občino in 
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna 
občine izplačajo na podlagi zahtevka po-
sameznega upravičenca. Zahtevek mora 
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila, 
in sicer:

– dokazila o plačilu obveznosti (originalni 
računi, situacije … ter potrdilo o plačilu),

– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pra-

vilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Pre-
pozno prispele oziroma neustrezno opre-
mljene vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve 
je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih 
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se 
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.

Na podlagi potrjenega predloga za 
razdelitev sredstev bo Občina Mežica 
v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, 
ki bo vseboval določbe o namenu, upravi-
čenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. 
Občina Mežica bo z izbranimi izvajalci skle-
nila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe 
plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.

VIII. Nadzor in sankcije: nadzor nad na-
mensko porabo sredstev opravlja komisija, 
ki jo imenuje župan. 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.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Mežica: http://www.mezica.si 
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo 
vsak delovni dan, na Občini Mežica, Trg 
svobode 1, 2392 Mežica.

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom: vse dodatne informacije dobijo 
zainteresirani na tel. 02/82-79-357 ali oseb-
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no pri Mateja Mešnjak ali na elektronskem 
naslovu: mateja.mesnjak@mezica.si.

Občina Mežica

Št. 671-3/2012 Ob-2197/12
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o špor-

tu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 
110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 96/10 – ZIPRS1112), 
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 25/08, v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega 
programa športa v Mestni občini Celje v letu 
2012 (v nadaljevanju: LPŠ), Odloka o pro-
računu Mestne občine Celje za leto 2012 
(Uradni list RS, 22/12) in sklepa župana, 
št. 671-3/2012 z dne 3. 2. 2012, objavlja 
Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC), 
Trg celjskih knezov 9, Celje,

javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje 

vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog 
letnega programa športa  

v Mestni občini Celje v letu 2012
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis 

(v nadaljevanju: JR):
1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ 

v MOC, navedeni v 5. členu Pravilnika.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, 

navedene v 6. členu Pravilnika.
Športna društva in Zveza imajo pod ena-

kimi pogoji prednost pri sofinanciranju izva-
janja LPŠ v MOC.

Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, 
ki jih sami organizirajo in izvajajo.

Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, 
ki za iste programe niso prejeli sredstev že 
na drugih javnih razpisih MOC v letu 2012.

II. Predmet JR so naslednje vsebine ter 
razvojne in strokovne naloge v športu:

(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC 
v letu 2012 in v navodilih za izpolnitev ter 
oddajo razpisnih obrazcev.)

1. Interesna športna vzgoja otrok, mladi-
ne in študentov:

1.1. Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok (do 6. leta)

1.2. Interesna športna vzgoja osnovno-
šolskih otrok (od 6. do 15. leta)

1.3. Interesna športna vzgoja mladine 
(od 15. do 20. leta)

1.4. Interesna športna dejavnost študen-
tov

1.5. Športna vzgoja otrok in mladine 
s posebnimi potrebami

2. Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
(prednostni program športa – športne šole)

3. Športna rekreacija
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih društev in zveze
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejav-

nost v športu
7.6. Priznanja športnikom, športnim de-

lavcem in športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika 

v športu

7.8. Meritve in testiranja športnikov ter 
svetovanja.

III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanci-
ranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo 
izvajalci LPŠ v MOC v letu 2012 ter določi 
višina sofinanciranja, so za razpisane vsebi-
ne ter razvojne in strokovne naloge določeni 
v Pravilniku ter v razpisnih obrazcih.

IV. Okvirna višina sredstev: okvirna viši-
na sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa, znaša skupaj 751.350 €. Od tega je 
za redno vzdrževanje športne infrastrukture 
namenjenih 65.000 €, za ostale vsebine ter 
razvojne in strokovne naloge pa 686.350 €.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva za leto 2012 morajo biti 
porabljena v letu 2012.

VI. Rok za predložitev prijav in na-
čin predložitve

Prijave morajo biti poslane izključno po 
pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Me-
stna občina Celje, Oddelek za družbene de-
javnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Rok za prijavo na JR je petek, 4. 5. 2012.
Upošteva se, da je prijava prispela pra-

vočasno, če je bila oddana na pošti najka-
sneje zadnji dan roka za prijavo. Prijava 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri 
mora biti na sprednji strani pod naslovom 
prejemnika napis: »Javni razpis 2012 – 
Šport (Ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji 
strani ovojnice mora biti naveden polni naziv 
in naslov izvajalca programa.

VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav, ki ga vodi strokovna komisija za izvedbo 
JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 
8 dni od končnega roka za oddajo prijav. 
Odpiranje prijav ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasno od-
dane ter pravilno izpolnjene in označene 
ovojnice.

VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije 

bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih pri-
javah s sklepom odločil vodja Oddelka za 
družbene dejavnost MOC.

O pritožbi zoper ta sklep odloči župan 
MOC.

Pritožba na pogoje in merila, ki so dolo-
čena s Pravilniku, ni možna.

Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na 

način, ki je določen v točki VI. besedila JR,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in 

sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpi-
sne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene 
v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev 
prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogo-

jev JR (točka I.) ali drugih pogojev, navede-
nih v razpisni dokumentaciji in v Pravilniku,

– ki ne bodo predložene na predpisanih 
razpisnih obrazcih za posamezne progra-
me,

– ki jih bo strokovna komisija pri vse-
binskem pregledu prijav na podlagi določil 
Pravilnika ocenila kot neustrezne.

IX. Vsebina prijave
Športna društva, v katerih deluje več 

sekcij v različnih športnih panogah, mora-
jo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo 
posebej.

Prijavi je potrebno priložiti naslednje pri-
loge:

1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofi-
nanciranju programov že v letu 2011, mo-
rajo predložiti:

1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne eno-
te Celje o vpisu v register društev (velja za 

športna društva) oziroma odločbo ali drugo 
dokazilo o registraciji za opravljanje dejav-
nosti v športu (zavodi, gospodarske druž-
be, zasebniki in druge organizacije), če je 
pri izvajalcu prišlo do statusnih sprememb 
v času od njegove prijave na javni razpis 
v letu 2011,

1.2. pogodbe o najemu športnih objektov 
za izvajanje prijavljenih programov ali doka-
zilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj 
teh objektov,

1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je 
razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni 
kader za vse prijavljene programe športnih 
šol oziroma vadbenih skupin,

1.4. seznam s podatki o usposobljenem 
strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih 
programov športnih šol oziroma vadbenih 
skupin,

1.5. koledar nacionalne panožne športne 
zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za se-
zono 2011/2012 oziroma za koledarsko leto 
2012 (velja za športna društva, ki so uvršče-
na v prednostni program športa v MOC ter 
za društva, ki prijavljajo organizacijo športne 
prireditve),

1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih pro-
gramov in doseženih rezultatih v letu 2011,

1.7. zaključni račun s finančnim oziroma 
poslovnim poročilom za leto 2011,

1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogod-
be o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in 
strokovnih nalog letnega programa športa 
v MOC v letu 2012.

2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na raz-
pis, oziroma v letu 2011 niso imeli pogodbe 
o sofinanciranju programov, morajo predlo-
žiti:

2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne eno-
te Celje o vpisu v register društev (velja za 
športna društva) oziroma odločbo ali drugo 
dokazilo o registraciji za opravljanje dejav-
nosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije),

2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma sta-
tuta društva, potrjenega od Upravne enote 
Celje (velja za športna društva),

2.3. pogodbe o najemu športnih objektov 
za izvajanje prijavljenih programov ali doka-
zilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj 
teh objektov,

2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je 
razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni 
kader za vse prijavljene programe vadbenih 
skupin,

2.5. seznam s podatki o usposobljenem 
strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavlje-
nih programov vadbenih skupin ter dokazila 
o njegovi strokovni usposobljenosti (kopija 
diplome),

2.6. koledar nacionalne panožne špor-
tne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, 
za sezono 2011/2012 oziroma za koledar-
sko leto 2012 (velja za športna društva, 
ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih 
nacionalnih panožnih športnih zvez ter za 
društva, ki prijavljajo organizacijo športne 
prireditve),

2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (ve-
lja za športna društva),

2.8. zaključni račun s finančnim oziroma 
poslovnim poročilom za leti 2010 in 2011,

2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogod-
be o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in 
strokovnih nalog letnega programa športa 
v MOC v letu 2012.

X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno 

popolne, bodo o tem obveščeni po e-pošti. 
V primeru nepopolnih prijav bodo izvajalci 
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s sklepom pozvani, da vlogo v roku 8 dni 
dopolnijo.

Izvajalci, katerih prijave bodo po vse-
binskem pregledu izbrane za sofinancira-
nje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje 
Oddelka za družbene dejavnost MOC, ko 
bo strokovna komisija zaključila svoje delo.

Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija 
ugotovi, da imajo formalno popolne prijave 
in so enake programe imeli sofinancirane že 
v letu 2011, bodo najprej sklenjene pogodbe 
o začasnem sofinanciranju programov v letu 
2012, po končanem postopku ocenitve in 
ovrednotenja programov pa še celoletne 
pogodbe.

XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sna dokumentacija (besedilo razpisa, obve-
stilo o objavi javnega razpisa, navodila za 
pripravo in oddajo prijave ter prijavni obraz-
ci), vzorca pogodbe in ovojnice, obrazci za 
poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravil-
nik, LPŠ ter seznam športnih društev, uvr-
ščenih v prednostni program športa v MOC 
v letih 2012 in 2013 so od dneva objave JR 
do izteka roka za oddajo prijav na voljo na 
spletni strani MOC: http://moc.celje.si/upra-
va/cgi/MOC.cgi?page=jn, pod rubriko »Te-
koča javna naročila, razpisi in natečaji za 
delovna mesta«, lahko pa jo zainteresirani 
izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – 
zahtevek je potrebno posredovati na naslov: 
lado.gobec@celje.si.

XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: 
dodatne informacije v zvezi z JR lahko in-
teresenti dobijo vsak delovni dan, med 9. 
in 12. uro, pri Ladu Gobcu, koordinatorju 
za šport, tel. 426-58-72 ali 031/665-778, 
oziroma na elektronskem naslovu: lado.go-
bec@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 330-2/2012-8 Ob-2198/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju dr-

žavnih pomoči na področju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Rogašovci (Ura-
dni list RS, št. 113/07) ter Odloka o proraču-
nu Občine Rogašovci za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 12/12) objavlja Občina Rogašov-
ci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci,

razpis
za dodelitev državnih pomoči – 
skupinske izjeme na področju 

 razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Rogašovci za leto 2012

I. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi-
nančnih sredstev – državnih pomoči za ure-
sničevanje ciljev občine na področju razvoja 
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu 

Občine Rogašovci za leto 2012, v okvirni vi-
šini 30.000,00 EUR, na proračunski postavki 
4011001 »Strukturni ukrepi v kmetijstvu in 
živilstvu«.

Sredstva v proračunu so omejena. Ko-
likor sredstva na proračunski postavki ne 
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na 
ostale proračunske postavke.

III. Ukrepi in upravičenci
Za razpisane ukrepe velja, da gre za 

državne pomoči, ki se ne morejo dodelje-
vati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec 
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene 
v obdobju od odobritve sredstev s strani Ob-
čine Rogašovci (izdan sklep s strani Občine 
Rogašovci) in do 15. 12. 2012. Dokazila/pla-

čani računi za izvedene aktivnosti morajo 
biti z datumom iz tega obdobja.

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno pro izvodnjo

Najvišji znesek dodeljenih pomoči po-
sameznemu kmetijskemu gospodarstvu za 
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let ali 
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo 
na območju z omejenimi možnostmi, in si-
cer ne glede na to, iz katerih javnih virov so 
sredstva dodeljena.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo kmetijska zemljišča na območju 
občine.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb 

na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb 

na drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za po-

samezno naložbo na kmetijskem gospodar-
stvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetij-
sko gospodarstvo.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospo-
darstva za primarno pro izvodnjo se lahko 
dodeli za:

1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živi-

norejsko in rastlinsko pro izvodnjo na kmetij-
skih gospodarstvih s sedežem na območju 
občine.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetiji,

– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo 
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih 
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev 
izpustov,

– stroški obnove fasad na kmetijskih 
gospodarstvih primarne pro izvodnje (hlevi, 
gospodarska poslopja, skladišča oziroma 
nestanovanjski objekti),

– stroški nakupa nove kmetijske mehani-
zacije (škropilnice itd.),

– stroški opreme, vključno z računalni-
škimi programi (mlekovodi itd.),

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter 
opreme v rastlinjaku,

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči,

– stroški ureditve trajnega nasada: stro-
ški priprave izvedbenega načrta za zasadi-
tev novega nasada (sadovnjak), stroški pri-
prave zemljišča, nakup opore, nakup mreže 
za ograjo in nakup večletnega sadilnega 
materiala,

– stroški obresti za kredite za naložbe na 
kmetijskem gospodarstvu.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna doku-

mentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila 

o plačilu stroškov za katere se uveljavlja 
pomoč,

– kreditna pogodba, izračun obresti, po-
trdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izved-
bo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

– drugi splošni pogoji, povezani z opra-
vljanjem kmetijske dejavnosti.

1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen uredi-

tve pašnih površin na območju občine.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne doku-

mentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in 

pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev na-

pajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila 

o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izved-
bo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

– drugi splošni pogoji povezani z opra-
vljanjem kmetijske dejavnosti.

1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen ureja-

nja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investi-

cijskega programa in izvedbe agromelio-
racijskih del (odstranjevanje skal, zarasti, 
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne sto-
ritve ipd.).

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo 

naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila 

o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izved-
bo naložbe v primeru zakupa zemljišča,

– drugi splošni pogoji, povezani z opra-
vljanjem kmetijske dejavnosti.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 15. 5. 2012.
Razpisna dokumentacija je na voljo na 

sedežu uprave Občine Rogašovci, objavlje-
na pa tudi na spletni strani Občine Rogašov-
ci: http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži 
v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj vlo-
ga: Razpis kmetijstvo – skupinske izjeme«, 
neposredno v sprejemni pisarni Občine Ro-
gašovci ali pa se pošlje na naslov Občinska 
uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 
9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vloga 
je tista, ki bo prispela do 15. maja 2012, do 
12. ure, oziroma vloga, poslana priporočeno 
po pošti s poštnim žigom do vključno 15. 5. 
2012. Na hrbtni strani kuverte morata biti 
polni naziv in naslov prijavitelja.

V. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo ime-

nuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisi-
ja bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila 
pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi po-
gojev in meril iz javnega razpisa ter pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Na pod-
lagi predloga komisije bo občinska uprava 
izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev 
lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu 
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija 
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozo-
ve, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, 
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot ne-
ustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele 
po 15. 5. 2012, se kot prepozne zavržejo.

VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev 

ali navajanja neresničnih podatkov, mora 
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofi-
nanciranja do dneva vračila sredstev.
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Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
se dobijo na Občinski upravi Občine Roga-
šovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci, ali 
tel. 02/558-88-14, kontaktna oseba Nataša 
Hašaj.

Občina Rogašovci

Št. 330-2/2012-9 Ob-2199/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju dr-

žavnih pomoči na področju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Rogašovci (Ura-
dni list RS, št. 113/07) ter Odloka o proraču-
nu Občine Rogašovci za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 12/12) objavlja Občina Rogašov-
ci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci,

razpis
za dodelitev državnih pomoči  

de minimis za ohranjanje 
 in razvoj podeželja v Občini Rogašovci 

za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa in višina 

sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih finančnih sredstev za razvoj 
kmetijstva in podeželja na območju Občine 
Rogašovci, ki se dodeljujejo po pravilih o do-
deljevanju pomoči »de minimis«.

Sredstva so zagotovljena v proračunu 
za leto 2012 v okvirni višini 10.000 EUR na 
proračunski postavki 4011001 »Strukturni 
ukrepi v kmetijstvu in živilstvu«.

Glede na to, da so sredstva omejena, bo 
dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil 
posamezni upravičenec, odvisna od števila 
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 
tega razpisa.

Bruto intenzivnost pomoči je za vsak 
ukrep do 100 % upravičenih stroškov.

II. Upravičenci: upravičenci do dodeli-
tve državne pomoči po pravilu de minimis 
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi 
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno 
dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetij-
skih pro izvodov ter z nekmetijsko dejavno-
stjo na kmetijskem gospodarstvu in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev ter 
imajo sedež na območju občine.

III. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetij-

skih pro izvodov, dopolnilno in nekmetijsko 
dejavnost

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske 
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih 
pro izvodov,

– stroški nakupa opreme in naprav za 
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, prede-
lavo in trženje kmetijskih pro izvodov,

– stroški materiala za gradnjo ali obnovo 
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejav-
nosti, predelavo in trženje kmetijskih pro-
izvodov,

– stroški obresti kreditov za naložbe v do-
polnilne in nekmetijske dejavnosti, predela-
vo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku 
registracije,

– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila 

o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč, z datumom opravljene storitve od 
1. 1. 2012 do 30. 9. 2012; dokazilo o pla-
čilu računa je plačana položnica, dokazilo 
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški 
prejemek,

– kreditna pogodba, izračun obresti, po-
trdilo o plačilu obresti.

2. Promocija in trženje pro izvodov in sto-
ritev

Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, ka-

talogi, zloženke, razstave, raziskave, sveto-
valne storitve …).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku 
registracije,

– predračun, račun oziroma dokazila 
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč z datumom opravljene storitve od 
1. 1. 2012 do 30. 9. 2012; dokazilo o pla-
čilu računa je plačana položnica, dokazilo 
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški 
prejemek.

3. Izobraževanje in usposabljanje na po-
dročju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti 
ter predelave in trženja

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, 

seminarje, predavanja in strokovne ekskur-
zije povezane z dopolnilnimi in nekmetijski-
mi dejavnostmi ter predelavo in trženjem 
kmetijskih pro izvodov,

– stroški prevoza in stroški vstopnin za 
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi 
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo 
in trženjem kmetijskih pro izvodov,

– stroški strokovnih gradiv, pomembnih 
za izobraževanje in usposabljanje poveza-
no z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
pro izvodov,

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih 
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnost-
mi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro-
izvodov.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku 
registracije,

– program izobraževanja oziroma uspo-
sabljanja povezanega z dopolnilnimi, nek-
metijskimi dejavnostmi, predelavo ali trže-
njem kmetijskih pro izvodov,

– račun oziroma dokazila o plačilu stro-
škov, za katere se uveljavlja pomoč z datu-
mom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do 
30. 9. 2012; dokazilo o plačilu računa je 
plačana položnica, dokazilo o bančnem na-
kazilu ali potrjen blagajniški prejemek.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2012.
Razpisna dokumentacija je na voljo na 

sedežu uprave Občine Rogašovci, objavlje-
na pa tudi na spletni strani Občine Roga-
šovci: http://obcina-rogasovci.si. Vloga se 
vloži v zaprti kuverti, s pripisom »Ne odpiraj 
vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« ne-
posredno v sprejemni pisarni Občine Roga-
šovci ali pa se pošlje na naslov Občinska 
uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 
9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vlo-
ga je tista, ki bo prispela do 30. septembra 
2012, do 12. ure, oziroma vloga, posla-
na priporočeno po pošti, s poštnim žigom 
do vključno 30. 9. 2012. Na hrbtni strani 
kuverte morata biti polni naziv in naslov 
prijavitelja.

V. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo ime-

nuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje 
do 10. 10. 2012. Odpiranje vlog ni javno. 
Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog 
opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na pod-

lagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na 
podlagi predloga komisije bo občinska upra-
va izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sred-
stev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu 
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija 
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozo-
ve, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki 
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, 
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot ne-
ustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele 
po 30. 9. 2012, se kot prepozne zavržejo.

VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev 

ali navajanja neresničnih podatkov, mora 
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofi-
nanciranja do dneva vračila sredstev.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
se dobijo na Občinski upravi Občine Ro-
gašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci, 
ali na tel. 02/558-88-14, kontaktna oseba 
Nataša Hašaj.

Občina Rogašovci

Št. 430-15/2012 Ob-2200/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-

gusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije  

in izvedbe javnih prireditev ob 1. maju
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje organizacije in izvedbe naslednjih pri-
reditev:

1. Osrednje kresovanje na igrišču Pro-
letarec v Zagorju ob Savi dne 30. 4. 2012,

2. Kresovanje v Kisovcu dne 30. 4. 2012,
3. Prvomajsko srečanje občank in obča-

nov na Plešah dne 1. 5. 2012.
Izvedba razpisanih prireditev obsega or-

ganizacijsko tehnični del in programski del.
II. Organizacija in izvedba prireditev ob-

sega:
Za prireditev pod tč. 1 – Osrednje kre-

sovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob 
Savi dne 30. 4. 2012:

– priprava in prijava prireditve ter prido-
bitev ustreznih dovoljenj,

– zagotovitev in plačilo glasbenega iz-
vajalca (glasbeni program se mora pričeti 
najkasneje ob 21. uri in trajati do 2. ure na-
slednjega dne),

– hrana, pijača in morebitne potrebne 
prenočitve za glasbene izvajalce, prijava 
SAZAS,

– zagotovitev in plačilo šotora,
– ureditev prireditvenega prostora in po-

stavitev šotora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za 

obiskovalce prireditve,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, 

skladno z vsemi varnostnimi predpisi, za-
gotovitev redarske službe in zdravstvene 
pomoči v času prireditve,

– postavitev kresa in odvoz odpadkov 
(dogovor s Komunalo Zagorje), postavitev 
košev za odpadke,
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– zagotovitev in postavitev prenosnih 
WC kabin,

– zagotovitev zadostnega števila miz in 
klopi za obiskovalce,

– koordinacijo vseh akterjev prireditve in 
samo izvedbo prireditve ter

– ostale zahteve, razvidne iz razpisne 
dokumentacije ter obveznosti, ki so potreb-
ne za uspešen in nemoten potek prireditve.

Prireditev mora biti izvedena na igrišču 
Proletarec v Zagorju ob Savi dne 30. 4. 
2012.

Za prireditev pod tč. 2- Kresovanje v Ki-
sovcu dne 30. 4. 2012:

– priprava in prijava prireditve ter prido-
bitev ustreznih dovoljenj,

– zagotovitev in plačilo glasbenega iz-
vajalca, hrana, pijača in morebitne potreb-
ne prenočitve za glasbene izvajalce, prijava 
SAZAS,

– zagotovitev in plačilo šotora,
– ureditev prireditvenega prostora in po-

stavitev šotora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za 

obiskovalce prireditve,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, 

skladno z vsemi varnostnimi predpisi, za-
gotovitev redarske službe in zdravstvene 
pomoči v času prireditve,

– postavitev kresa in odvoz odpadkov 
(dogovor s Komunalo Zagorje), postavitev 
košev za odpadke,

– zagotovitev in postavitev prenosnih 
WC kabin,

– zagotovitev zadostnega števila miz in 
klopi za obiskovalce,

– koordinacijo vseh akterjev prireditve in 
samo izvedbo prireditve ter

– ostale zahteve, razvidne iz razpisne 
dokumentacije ter obveznosti, ki so potreb-
ne za uspešen in nemoten potek prireditve.

Prireditev mora biti izvedena na t. i. Če-
binovem travniku v Kisovcu dne 30. 4. 2012, 
s pričetkom ob 20. uri.

Za prireditev pod tč. 3 – Prvomajsko sre-
čanje občank in občanov na Plešah dne 
1. 5. 2012:

– organizacija in izvedba pohoda na Ple-
še,

– priprava in prijava prireditve ter prido-
bitev ustreznih dovoljenj,

– zagotovitev in plačilo glasbenega iz-
vajalca (glasbeni program se mora pričeti 
najkasneje ob 11. uri in trajati do 17. ure), 
hrana in pijača za nastopajoče in goste, 
prijava SAZAS,

– ureditev prireditvenega prostora,
– zagotavljanje gostinske ponudbe za 

obiskovalce prireditve,
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, 

skladno z vsemi varnostnimi predpisi, za-
gotovitev redarske službe in zdravstvene 
pomoči v času prireditve,

– zagotovitev in postavitev prenosnih 
WC kabin,

– zagotovitev zadostnega števila miz in 
klopi za obiskovalce,

– postavitev košev za odpadke,odvoz 
odpadkov (dogovor s Komunalo Zagorje),

– koordinacijo vseh akterjev prireditve in 
samo izvedbo prireditve ter

– ostale zahteve, razvidne iz razpisne 
dokumentacije ter obveznosti, ki so potreb-
ne za uspešen in nemoten potek prireditve.

Prireditev mora biti izvedena na Plešah 
dne 1. 5. 2012.

III. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora po-

nudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, 
dokazila in priloge, navedene v razpisni do-
kumentaciji ter mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih iz razpisne dokumentacije 
(OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik 
prijavlja na več razpisanih prireditev, potem 
za vsako posebej izpolni prijavni obrazec 
OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo ustre-
zno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisa.

Ponudniki morajo ponuditi celotno or-
ganizacijo in izvedbo razpisanih prireditev. 
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo 
organizacijsko tehničnega ali le izvedbo pro-
gramskega dela, bodo izločene.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpi-
sne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe 
uporabljena naslednja merila:

– večji delež lastnih oziroma sponzorskih 
sredstev,

– program ponujene prireditve, ki v celoti 
izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje 
pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje 
strokovne komisije,

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in 
po obsegu podobnih prireditev.

Po zaključku prireditve poda izvajalec 
končno finančno in vsebinsko poročilo s pri-
loženimi dokazili – računi.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpo-

lago za sofinanciranje razpisanih prireditev 
znaša:

– za prireditev pod tč. 1- Osrednje kre-
sovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob 
Savi dne 30. 4. 2012, 7.006,42 EUR z vklju-
čenim DDV,

– za prireditev pod tč. 2- Kresovanje 
v Kisovcu dne 30. 4. 2012, 2.000,00 EUR 
z vključenim DDV,

– za prireditev pod tč. 3- Prvomajsko sre-
čanje občank in občanov na Plešah dne 
1. 5. 2012, 2.695,40 EUR z vključenim DDV.

Na osnovi pogojev in meril bo Občina 
Zagorje ob Savi sofinancirala prireditev v vi-
šini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogo-
vorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu 
zagotovljen po izvedbi prireditve in sicer 
v roku 30 dni po prejemu končnega vse-
binskega in finančnega poročila iz prejšnje 
točke javnega razpisa in dostavi kopij ra-
čunov in plačil izvajalcem najmanj v višini 
razpisanih sredstev.

Rok za črpanje odobrenih sredstev je 
najkasneje do 31. maj 2012.

Poleg višine razpisanih sredstev sofinan-
ciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi 
zagotavlja:

– brezplačno uporabo prostora za izved-
bo prireditve,

– plačilo priklopa, odklopa in porabe ele-
ktrične energije brez priključnih omaric,

– oglaševanje prireditev v medijih in dru-
go reklamiranje.

V. Rok za predložitev ponudb
Obravnavane bodo prijave, ki bodo pred-

ložene pravočasno in bodo pravilno opre-
mljene. Nepravočasne ali nepravilno opre-
mljene prijave bodo neodprte vrnjene poši-
ljatelju.

Prijave morajo biti izdelane izključ-
no na obrazcih iz razpisne dokumentacije 
in predložene do vključno dne 16. 4. 2012, 
do 12. ure, po pošti, na naslov Občina Za-
gorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagor-
je ob Savi ali do tega dne in ure oddane 
osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave 
se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora 

biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne 
odpiraj – Ponudba na javni razpis – Prvo-
majske prireditve«, na hrbtni strani ovojnice 
pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in 
sedež/naslov.

Javno odpiranje prijav bo dne 16. 4. 
2012, ob 13. uri, na sedežu Občine Zagorje 
ob Savi, v sejni sobi, in ga bo vodila strokov-
na komisija, ki jo imenuje župan.

VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu 
odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi 
sredstev na podlagi mnenja komisije izda 
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa 
odloča župan.

VII. Dvig razpisne dokumentacije in do-
datne informacije:

Razpisna dokumentacija je zaintere-
siranim ponudnikom na voljo v občinski 
upravi Občine Zagorje ob Savi, vse do-
datne informacije pa vsak delovni dan, na 
tel. 03/565-57-30 (Blanka Šmit).

S predložitvijo prijave se šteje, da se 
ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in 
merila javnega razpisa.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-6/2012-4 Ob-2201/12
Na podlagi 12. člena Pravilnika o so-

financiranju mladinskih projektov in akcij 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09), 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) in dolo-
čil Odloka o proračunu Občine Sežana za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11), Odloka 
o spremembah -1 Odloka o proračunu Ob-
čine Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 94/11) ter Odloka o rebalansu-1 prora-
čuna Občine Sežana za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 16/12) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov 

in akcij v Občini Sežana za leto 2012
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska 

cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpi-

suje sredstva za izvedbo mladinskih projek-
tov in akcij za leto 2012 v Občini Sežana, 
proračunska postavka 180501 – Mladinski 
projekti in akcije.

Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo 

kvalitetnih in inovativnih mladinskih projek-
tov in akcij v javnem interesu v Občini Se-
žana, ki prispevajo k usposabljanju in prido-
bivanju veščin ter socialnemu vključevanju 
mladih.

Občina Sežana sofinancira projekte in 
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:

– neformalno izobraževanje in usposa-
bljanje mladih za mladinsko delo,

– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tve-

ganih vedenj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, člo-

vekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, 

nenasilju med in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in 

podjetnost mladih,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim 

bivališčem v občini.
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Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno pre-

življanje prostega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izra-

žanje in kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vse-

binskih področjih.
Prioritetno področje za sofinanciranje 

mladinskih projektov oziroma akcij v letu 
2012 je medgeneracijsko sodelovanje.

(Evropski parlament je razglasil leto 
2012 za Evropsko leto aktivnega staranja in 
medgeneracijske solidarnosti).

Izvajalec mladinskih projektov in akcij je 
lahko:

– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija 

z namenom zagotavljanja boljših pogojev 
za življenje, delovanje in vključevanje mla-
dih v mladinsko delo ali

– neformalna skupina mladih oziroma 
skupina najmanj 5 mladih, ki imajo svojega 
vodjo projekta oziroma akcije ali

– izjemoma posamezni ustvarjalec za 
projekte in akcije, ki so širšega pomena, 
v javnem interesu občine in pomembne za 
promocijo občine ob hkratnem promoviranju 
mladih ustvarjalcev na področju uprizoritve-
ne umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne 
umetnosti, arhitekture in oblikovanja, inter-
medijske umetnosti ali iz področja literarne 
umetnosti, pod pogojem, da ima stalno pre-
bivališče v Občini Sežana.

Mladinski projekt oziroma akcija vključu-
je minimalno 5 aktivnih udeležencev – mla-
dih. Izvajajo ga mladi sami oziroma skupaj 
s strokovno usposobljenimi izvajalci z re-
ferencami na področju mladinskega dela. 
Izjemoma lahko projekt oziroma akcija vklju-
čuje tudi samo enega aktivnega udeležen-
ca-ustvarjalca in sicer v primeru iz četrte 
alinee prejšnjega odstavka te točke. Glede 
starostne meje velja naslednje: člani projek-
tne skupine oziroma posamezni ustvarjalci 
morajo ob prijavi dosegati vsaj starost 15 let 
oziroma dosegajo v letu, v katerem kot izva-
jalci kandidirajo na razpisu, še vedno starost 
29 let.

Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in 

delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami),

– organizacije, ki so skladno z Zako-
nom o pravnem položaju verskih skupnosti 
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, 
št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot 
verske skupnosti,

– pravne osebe in organizacije, ki so re-
gistrirane po Zakonu o političnih strankah 
(Uradni list RS, št. 62/94 s spremembami) 
ter

– pravne osebe, ki izvajajo programe, 
namenjene mladim in katerih programski 
stroški in stroški plač zaposlenih so že finan-
cirani iz proračuna občine v okviru posebnih 
proračunskih postavk.

Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij 

morajo zagotavljati:
– osnovne pogoje (materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske) za reali-
zacijo projekta oziroma akcije, ki jo izvajajo 
v skladu z veljavno zakonodajo;

– lastna sredstva in/ali soudeležbo dru-
gih financerjev ter imeti jasno izdelano fi-
nančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti 

v projektu oziroma akciji, ki je predmet tega 
pravilnika, delež javnih sredstev, delež sred-
stev uporabnikov projekta oziroma akcije in 
lastnih sredstev, delež sredstev iz drugih 
virov in pričakovano financiranje na podlagi 
tega pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti 
enaki odhodkom;

– da predmet predložene vloge ni bil in 
ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge 
postavke proračuna Občine Sežana;

– takšno notranjo organizacijsko shemo, 
ki omogoča demokratično obravnavo in ko-
ordinacijo izvedbe planiranega projekta ozi-
roma akcije;

– v celoti in pravočasno izpolnjevati po-
godbene obveznosti do Občine Sežana na 
podlagi razpisa iz predhodnega leta, če 
so na njem sodelovali ter občinski upra-
vi predložili vsebinsko in finančno poročilo 
o realizaciji aktivnosti v preteklem letu;

– da je projekt oziroma akcija namenje-
na predvsem mladim v starosti od 15 do 
29 let;

– da se projekt oziroma akcija izvaja 
na območju Občine Sežana ali na obmo-
čju več občin (z namenom teritorialnega ali 
programskega povezovanja) in je v javnem 
interesu Občine Sežana;

– da je projekt oziroma akcija neprofitna 
oziroma nekomercialne narave, člani pro-
jektne skupine pa za svoje delo v okviru 
projekta ne prejemajo plačil iz proračunskih 
sredstev Občine Sežana;

– da vsebina projekta oziroma akcije 
ustreza predmetu javnega razpisa in določ-
bam iz 8. člena tega pravilnika.

Izvajalci mladinskih projektov in akcij 
lahko predložijo do dva projekta oziroma 
akciji letno.

Poleg pogojev iz prvega odstavka te toč-
ke pa morajo izvajalci izpolnjevati še na-
slednje pogoje (odvisno v katero skupino 
izvajalcev spadajo):

a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s se-

dežem na območju Občine Sežana, izjemo-
ma izven območja občine v skladu s tretjo 
alineo 3. člena tega pravilnika.

– so nevladne in neprofitne in opravlja-
jo registrirane dejavnosti, namenjene pred-
vsem za otroke in mladino v skladu s tem 
pravilnikom. Kolikor le-ta ne opravlja regi-
strirane dejavnosti namenjene predvsem 
za otroke in mladino v skladu s tem pravil-
nikom, mora izkazati aktivno skupino naj-
manj petih mladih, ki bo projekt vodila in ima 
svojega vodjo, ki ga izberejo izmed sebe. 
Eden izmed udeležencev oziroma članov 
projektne skupine je lahko strokovno uspo-
sobljen izvajalec z referencami na področju 
mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 
29 let, vendar le-ta ne sme biti vodja projek-
tne skupine. V tem primeru mora skupina 
obsegati najmanj šest članov;

– so registrirani za izvajanje aktivnosti na 
področju, ki ga prijavljajo najmanj eno leto;

– opravljajo dejavnost na neprofitni 
osnovi;

b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino naj-

manj petih aktivnih izvajalcev oziroma ude-
ležencev – mladih, ki izmed sebe izberejo 
vodjo (odgovorno osebo projekta). Eden 
izmed udeležencev oziroma članov projek-
tne skupine je lahko strokovno usposobljen 
izvajalec z referencami na področju mladin-
skega dela, ki je lahko tudi starejši od 29 let, 
vendar le-ta ne sme biti vodja projektne sku-
pine. V tem primeru mora skupina obsegati 

najmanj šest članov. Vsaj polovica članov 
mora biti občanov Občine Sežana;

c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima 

stalno bivališče v občini; posameznik – mlad 
ustvarjalec ima stalno bivališče v občini;

– posameznik – mlad ustvarjalec izkazu-
je ustrezne reference na svojem področju;

– projekt oziroma akcija ima širši javni in-
teres ter se nanaša na promocijo občine ob 
hkratnem promoviranju mladih ustvarjalcev;

– projekt oziroma akcija vključuje lahko 
tudi samo ustvarjalca, katerega projekt se 
tiče – v tem primeru je le-ta hkrati tudi vodja 
projekta.

V primeru, da je vodja neformalne skupi-
ne mladih ali ustvarjalec mladoletna oseba, 
ga v postopku dodeljevanja sredstev zasto-
pa njegov zakoniti zastopnik.

Merila za vrednotenje projektov in akcij 
so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju 
mladinskih projektov in akcij v Občini Seža-
na (Uradni list RS, št. 49/09).

Višina razpisanih sredstev znaša 
8.120,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2012.

Rok za oddajo prijav je 16. maj 2012.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno 

dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
od dneva objave v Uradnem listu RS do-
segljiva na spletni strani Občine Sežana: 
http://www.sezana.si in na sedežu Občine 
Sežana, Partizanska 4, Sežana.

Informacije in pojasnila: pristojna usluž-
benka za dajanje informacij in pojasnil: Nina 
Ukmar (soba št. 68), tel. 05/731-01-35, 
nina.ukmar@sezana.si.

Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem 

obrazcu ˝Prijava na javni razpis za sofinan-
ciranje mladinskih projektov in akcij v Obči-
ni Sežana za leto 2012˝ (ustrezni obrazec 
glede na prijavitelja) in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Popolna vloga mora biti predložena na 
naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4, 
6210 Sežana, v razpisanem roku, v zaprti 
ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanci-
ranje mladinskih projektov in akcij v Občini 
Sežana 2012«. Na hrbtni strani mora biti 
označen pošiljatelj s polnim naslovom. Šte-
je se, da je prijava pravočasna, če je bila 
najkasneje zadnji dan roka oddana po pošti 
priporočeno (upošteva se datum poštnega 
žiga) ali če je bila najkasneje zadnji dan 
roka dostavljena osebno v sprejemni pisarni 
Občine Sežana v času uradnih ur.

Po poteku razpisnega roka bo strokovna 
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo pri-
spele do razpisanega roka. Odpiranje vlog 
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih 
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom 
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki 
ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisna doku-
mentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izva-
jalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo 
in se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: 
o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem 
razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 
60 dni po zaključku razpisa. Izbrani izvajalci 
projektov oziroma akcij bodo v osmih dneh 
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po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. Koli-
kor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpi-
sali, se bo štelo da so odstopili od javnega 
razpisa.

Občina Sežana

Št. 330-1/2012-2 Ob-2202/12
Na podlagi Pravilnika o subvencionira-

nju obrestne mere kreditov najetih za po-
speševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipa-
va – Razdrto (Uradni list, št. 85 z dne 21. 9. 
2007) Občina Vipava objavlja

ponovni javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila 
pridobljena iz sredstev zaradi 

spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozdov zaradi gradnje  
HC Vipava – Razdrto za ohranjanje 

 in razvoj kmetijstva v Občini Vipava  
za leto 2012, ki so ostala nerazdeljena 

po prvem razpisu. Za ta namen je 
predvidenih še 7.500 EUR.

I. Na javni razpis se lahko prijavijo kme-
tijski pro izvajalci (kmetijska gospodarstva), 
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo 
na območju Občine Vipava (iz drugih občin 
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vi-
pavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od 
naslednjih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik 
kmetije,

– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna 

in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zara-

ščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo 

dodeljevala za subvencioniranje obrestne 
mere za:

A. Agromelioracijo kmetijskih zemljišč 
(sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtnarstvo)

B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter 
investicije v pridelavo mleka in mesa na 
kmetijah

C. Investicije v posodabljanje strojnega 
parka na kmetijah

D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah z namenom tržne pro izvodnje.

III. Pogoji in merila za kandidiranje na 
javnem razpisu po posameznih panogah:

A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Sadovnjaki
– skupna površina nasadov na kmetijo: – 

(breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo 
= 0,2 ha),

– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih 

tehnoloških priporočilih.
2. Travniki, pašniki
– skupna površina travnikov in pašnikov 

na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejav-

nost,
– minimalna površina agromelioracije le-

tno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po 

sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agro-

melioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje ure-

jenih površin.
3. Vrtnarstvo
– postavitev rastlinjakov.

B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter 
investicije v povečanje pridelave mleka in 
mesa na kmetijah

1. Novogradnja hlevov
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 

5 stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 

15 stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vre-

dnost investicije najmanj 8.300 €,
– prašičerejski objekti kombinirano z mi-

nimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mla-
dičev,

– drugi živinorejski objekti minimalnega 
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve 
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,

– oprema hlevov in dvorišč (linije molže, 
spravila sena, mehanizacija).

2. Adaptacija hlevov
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hle-

vov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 sto-

jišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 

9 stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vre-

dnost investicije najmanj 8.300 €,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže, 

spravila sena, mehanizacija).
C. Investicije v posodabljanje strojnega 

parka na kmetijah
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev 

s štirikolesnim pogonom in varnostno ka-
bino,

– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu, 

travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehaniza-

cije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij 

za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
Pomoči de minimis.
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah z namenom tržne pro izvodnje
– investicije v posodabljanje in poveča-

nje zmogljivosti stacionarnega in izletniške-
ga turizma,

– investicije v posodabljanje novogra-
dnje kleti in objektov, povezanih s prodajo 
in promocijo vin,

– objekti za predelavo mleka in mesa na 
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.

IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna 

mera (referenčna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini 

največ do 60 % vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na 

posameznega vlagatelja 42.000 €,
– doba vračila do višine kredita 6.500 € je 

3 leta, od višine kredita 6.500 € do 21.000 € 
je 5 let, nad 21.000 € pa je doba vračanja 
do 10 let,

– enoletni moratorij odplačevanja, ki ve-
lja za kredite od višine 21.000 € naprej in 
z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za na-
slednje namene,

– agromelioracija kmetijskih zemljišč 
(sadovnjaki),

– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah z namenom tržne pro izvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredi-

ta je do 14. 12. 2012.
Vloga za posamezno subvencijo obre-

stne mere se vlaga na posebnem obrazcu, 
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15, 
Vipava, in Kmetijsko svetovalni službi Ajdo-

vščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam 
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi pri-
ložiti, je razvidno iz obrazca razpisne do-
kumentacije.

V. Določitev obdobja, v katerem morajo 
biti porabljena dodeljena sredstva: 14. 12. 
2012.

VI. Rok, v katerem morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu: vloge morajo biti predložene na naslov 
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, 
osebno ali priporočeno po pošti, z ozna-
ko »vloga za kreditiranje investicij v kme-
tijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
prispele do vključno 16. maja 2012.

VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu 
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka, 
določenega za predložitev vlog.

VIII. Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo pri:

– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava, 
5271, Vipava ali pri

– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, 
Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.

IX. Komisija Občine Vipava bo spremlja-
la namensko porabo sredstev pri investitor-
ju. Če bo ugotovila, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravi-
co zahtevati od investitorja vračilo dodelje-
nih sredstev v enkratnem znesku. Investitor 
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi za-
konitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva pridobitve teh sredstev do plačila.

X. Sredstva za isti namen se istemu pro-
silcu praviloma lahko namenijo le enkrat.

XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu 
morajo:

– ohranjati in obdelovati trajne nasade, 
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pri-
dobitvi kredita,

– vzdrževati površine in ohranjati primer-
no obremenitev živali za pašnike in travnike, 
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še 
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,

– ohranjati število stojišč v govedoreji še 
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,

– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je 
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pri-
dobitvi kredita in do njegovega popolnega 
plačila ter skladno s pogoji banke.

Občina Vipava

Št. 41001-129/2012 Ob-2209/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: 
U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11), v skla-
du s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10), Sklepom o imenovanju strokovnih 
komisij na področju kulture v Mestni obči-
ni Maribor (št. 03201-9/2008) ter sklepom 
št. 41001-129/2012-2 o izvedbi javnega raz-
pisa objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izbor kulturnih programov  

neprofitne likovne razstaviščne  
in nekomercialne kinematografske 

dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 
sofinancirala Mestna občina Maribor 
(v nadaljevanju: programski razpis 

JRPJI-NLRNKD-KUL-2012)
Naziv in sedež naročnika: Mestna ob-

čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor.
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1. Predmet in cilji razpisa
1.1. Predmet razpisa je izbor celoletnih in 

za daljše obdobje načrtovanih javnih kultur-
nih programov (v nadaljevanju: programov), 
ki jih bo v letu 2012 na področjih neprofitne 
likovne razstaviščne in nekomercialne ki-
nematografske dejavnosti sofinancirala Me-
stna občina Maribor.

1.2. Pomen in uporaba pojma »pro-
gram«:

Javni kulturni program je kulturna dejav-
nost izvajalcev, ki niso javni zavodi, lokalna 
skupnost pa jo zagotavlja oziroma finan-
cira na primerljiv način kot javne zavode. 
Izraz »program« se v tem razpisu upora-
blja za označevanje celovitih, zaokroženih 
in stabilno zasnovanih kulturnih dejavnosti 
z jasno opredeljenimi cilji in načrtom izva-
janja, ki praviloma trajajo daljše obdobje. 
»Program« ni posamičen kulturni dogodek 
oziroma projekt (posamična oziroma enkra-
tna razstava).

1.3. Namen javnega razpisa:
Javni razpis je namenjen ohranjanju in 

razvoju za mesto pomembnih kulturnih pro-
gramov, ki niso vključeni v programe javne 
službe oziroma v dejavnosti javnih zavodov 
na področju kulture.

1.4. Splošni cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko za-

okroženih programov in s tem trajnejšega 
zadovoljevanja kulturnih potreb;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopno-
sti raznovrstnih, kakovostnih in zahtevnejših 
likovnih, fotografskih, oblikovalskih in osta-
lih predstavitev vizualne produkcije na ob-
močju Mestne občine Maribor;

– spodbujanje in zagotavljanje dostopno-
sti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše 
nekomercialne kinematografske produkcije 
na območju Mestne občine Maribor.

Navedene ciljne opredelitve ter dosežen 
standard kulturnih dejavnosti v mestu pred-
stavljajo vsebinska merila za izbor progra-
mov v javnem interesu, ki jih bo Mestna 
občina Maribor sofinancirala. Upravičeni 
nosilci programov v javnem interesu z zgor-
njimi cilji so lahko le organizacije s statusom 
pravne osebe, ki niso javni zavodi ali orga-
nizacije javnega prava, predlagan program 
pa mora upoštevati cilje in prioritete mestne 
kulturne politike, mora biti strokovno in vse-
binsko relevanten, v predstavljenih načrto-
vanih vsebinah mora biti merljiv, uresničljiv 
ter časovno opredeljen. Sofinancirani bodo 
programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni 
oziroma ovrednoteni višje.

1.5. Sredstva tega razpisa so namenjena 
sofinanciranju stroškov dela ter splošnih in 
programskih materialnih stroškov izbranih 
kulturnih organizacij.

1.6. Mestna občina Maribor bo izbra-
la predloge za sofinanciranje programov po 
postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10).

2. Razpisni področji
Mestna občina Maribor bo zagotovila 

sredstva za sofinanciranje programov na 
naslednjih razpisnih področjih za navedena 
vsebinska sklopa znotraj razpisnih področij:

2.1. Neprofitna likovna razstaviščna 
dejavnost: sofinanciranje je namenjeno 
programom, ki kontinuirano in celoletno 
izvajajo razstaviščno dejavnost ter omo-
gočajo predstavitev kvalitetnih vizualnih 
del avtorjev iz domačega okolja, države 
in tujine ter imajo zato zagotovljen sta-

len razstaviščni prostor. Zraven predstavi-
tve in popularizacije stroke so pomemben 
del programa tudi dejavnosti, ki prispeva-
jo k vzgoji in širjenju vrednot na področju 
tradicionalnih in sodobnih likovnih zvrsti, 
vključno s fotografijo, ilustracijo, stripom, 
arhitekturo in oblikovanjem. Sofinanciranje 
ni namenjeno klasičnim prodajnim galeri-
jam, kjer je prodaja vizualnih umetniških 
del osnovna oziroma primarna dejavnost.

2.2. Nekomercialna kinematografska de-
javnost: sofinanciranje je namenjeno pro-
gramom, s katerimi izvajalci v mestu vzpo-
stavljajo ponudbo različnih filmskih zvrsti, ki 
niso vključene v redno komercialno filmsko 
distribucijo in ki s specifično nekomercial-
no kinematografsko dejavnostjo prispevajo 
k vzgoji filmske publike, širjenju kulturnih 
vrednot ter razvijanju kulturnih potreb.

3. Vrednost razpoložljivih sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje v tem 

javnem razpisu znaša:
– za neprofitno likovno razstaviščno de-

javnost 22.000 EUR,
– za nekomercialno kinematografsko de-

javnost 20.000 EUR.
Sredstva za sofinanciranje izbranih pro-

gramov Mestna občina Maribor zagotavlja 
s proračunom za leto 2012.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega 
razpisa so namenjena sofinanciranju izbra-
nih programov za njihovo izvajanje v letu 
2012.

5. Upravičene osebe
Upravičene osebe, ki lahko podajo vlo-

ge za sofinanciranje kulturnih programov 
v javnem interesu iz sredstev tega razpisa, 
so kulturne organizacije s statusom pravne 
osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in 
so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod 
ali zasebna ustanova, oziroma so gospo-
darske organizacije, ki so registrirane za 
izvajanje kulturnih dejavnosti na razpisnih 
področjih. Za vse upravičene osebe velja, 
da imajo kulturno dejavnost registrirano kot 
temeljno, oziroma osnovno dejavnost.

Odgovorna oseba izvajalca programa 
v zadevah tega razpisa je odgovorna oseba 
upravičene osebe.

6. Upravičeni stroški
Upravičene stroške sestavljajo stroški 

dela ter materialni stroški (programski stro-
ški in neprogramski splošni stroški) izvajal-
ca. Splošni neprogramski materialni stroški 
in stroški dela izvajalca, ki izvaja več progra-
mov oziroma dejavnosti, so upravičeni stro-
ški samo v deležu, ki se nanaša na prijavljen 
program. V primeru prijave programa, ki si-
cer traja več let, so upravičeni stroški pro-
grama za financiranje iz tega razpisa le stro-
ški, ki nastanejo v letu 2012 in so posledica 
izvajanja programa v letu 2012. Neupravi-
čeni stroški programa vedno predstavljajo 
breme, ki ga nosi izvajalec. Med upravičene 
stroške prijavitelja sodijo tudi stroški prosto-
voljskega dela, skladno s šestim odstavkom 
37. člena Zakona o prostovoljstvu.

Upravičeni stroški programa so stroški:
– ki so povezani s prijavljenim progra-

mom in so nujno potrebni za uspešno pri-
pravo in izvedbo programa,

– ki so v vlogi načrtovani in ob nastanku 
dokumentirani,

– so skladni z načeli dobrega finančnega 
poslovanja, zlasti glede stroškovne primer-
nosti in stroškovne učinkovitosti,

– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na 

osnovi izvirnih dokazil.

Če so skupni predvideni oziroma realizi-
rani prihodki izvajalca za prijavljen program 
večji od predvidenih izdatkov za upraviče-
ne stroške programa, se ustrezno zmanjša 
delež sredstev Mestne občine Maribor. Po-
večanje upravičenih stroškov programa ne 
povečuje sredstev Mestne občine Maribor.

Upoštevaje razpoložljiva razpisna sred-
stva, oceno finančne konstrukcije prija-
vljenega programa ter ocenjene možnosti 
drugih virov financiranja programa se lahko 
Mestna občina Maribor odloči za sofinanci-
ranje le dela upravičenih stroškov programa. 
Pri tem velja omejitev, da skupna sredstva 
financiranja prijavljenega programa iz javnih 
in drugih virov ne smejo presegati upravi-
čenih stroškov programa, delež sredstev iz 
proračuna Mestne občine Maribor, vključno 
s sredstvi institucij, ki jih financira Mestna 
občina Maribor, pa ne sme presegati 70 od-
stotkov prihodkov prijavitelja za prijavljeni 
program.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
7.1. Vloge na razpis lahko vložijo upra-

vičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

1. Prijavitelj najmanj tri leta kvali-
tetno izvaja dejavnosti na razpisanem po-
dročju, oziroma imajo izvajalci programa 
najmanj petletne izkušnje z izvajanjem 
primerljivih programov, pri čemer izkaže-
jo kvalificiranost z ustreznimi referencami. 
Kakovost dosedanjega izvajanja programa 
oziroma referenc oceni strokovna komisija.

2. Izvajalec ima zagotovljene pro-
store in opremo, primerno za izvajanje pri-
javljenega programa.

3. Izvajalec nima neporavnanih ob-
veznosti do Mestne občine Maribor. Pogod-
bene obveze v primeru predhodnih pogodb 
z Mestno občino Maribor za sofinanciranje 
kulturnih programov ali projektov pa je iz-
polnil.

4. Odgovorna oseba izvajalca ni 
kaznovana ali v postopku zaradi kršenja 
določb Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo 
zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka 
ocenjevanja in zavržene.

7.2. Drugi pogoji in omejitve za izvajalce:
1. Izvajalec lahko na razpis prijavi 

samo en program, v katerem navede izbra-
no razpisno področje ter vsebinski sklop, ki 
je osrednja oziroma najpomembnejša vse-
bina programa. Upoštevana bo le ena (prvo 
prispela) vloga izvajalca.

2. Izvajalec na ta razpis ne more 
prijavljati programa ali dela programa, ki je 
sofinanciran iz drugih razpisov MO Maribor.

3. Prijavitelji, ki so ali bodo pridobili 
sredstva za sofinanciranja prijavljenega pro-
grama ali svojih drugih programov oziroma 
projektov, ki jih izvajajo v letu 2012, od za-
voda Maribor 2012, prijavi obvezno priložijo 
kopije vseh pogodb o sofinanciranju, skle-
njenih z zavodom Maribor 2012. Prijavitelji, 
ki tovrstnega sofinanciranja nimajo, to potr-
dijo s posebno izjavo. Če je program sofi-
nanciran iz sredstev zavoda Maribor 2012, 
skupni delež sredstev MO Maribor in zavoda 
Maribor 2012 ne sme preseči 70 odstotkov 
vseh prihodkov programa.

4. Izvajalec programa dovoljuje ob-
javo podatkov o prijavitelju in formalnih po-
datkov o prijavljenem programu z namenom 
vodenja razpisa in objave rezultatov razpi-
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sa na spletni strani Mestne občine Maribor, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij 
javnega značaja in o varstvu osebnih po-
datkov.

7.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javljeni programi:

1. Program sledi ciljem iz točke 1 
tega razpisa ter izpolnjuje eno od vsebinskih 
opredelitev iz točke 2 tega razpisa.

2. Program ni pridobitno naravnan.
3. Program je celovit, strokovno 

utemeljen ter jasno in razvidno vsebinsko 
koncipiran.

4. Program ima razviden časovni 
plan in načrtovane učinke.

5. Program se organizacijsko in pro-
storsko izvaja na območju Mestne občine 
Maribor.

6. Program bo realiziran v letu 2012; 
če je zasnovan kot večletni program, so 
posebej načrtovane dejavnosti, ki bodo iz-
vedene v letu 2012.

7. Program je izvedljiv – izvajalec 
ima potrebne prostore in druga materialna 
sredstva, znanje in kadre za izvedbo pro-
grama.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in 
razvidno navesti vsebine programa, ki jih 
izvaja izključno v lastni produkciji, vsebine, 
ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci 
in vsebine, za katere nudi samo tehnično, 
prostorsko in podobno pomoč, njihovi nosilci 
pa so drugi avtonomni izvajalci.

9. Program ima razdelan in uravno-
težen finančni načrt, v katerem so odhodki 
usklajeni s prihodki, načrtovani stroški dela, 
splošni materialni in programski stroški pa 
ovrednoteni v okviru občih meril ter veljav-
ne prakse na področju kulture v Republiki 
Sloveniji.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje 
z dokazili v vlogi.

Vloge izvajalcev, ki niso upravičene ose-
be, ali ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 
točke 7.1. v podtočkah 2, 3 in 4, iz točke 7.2 
v podtočkah 1 in 3 ter iz točke 7.3 v podtoč-
kah 5 in 6, bodo izločene in zavržene kot 
neustrezne. Izpolnjevanje ostalih pogojev 
oceni strokovna komisija.

8. Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevalni kriteriji:

1. Kadrovski in materialni pogoji za 
izvedbo programa (do 15 točk).

2. Reference organizacije izvajalca 
v dosedanjem izvajanju programov na pri-
javljenem področju v Mestni občini Maribor 
(do 10 točk).

3. Umetniške oziroma strokovne re-
ference oseb, ki bodo izvajale vsebine pro-
grama (do 10 točk).

4. Izvajalec ima status organizacije 
posebnega pomena na področju kulture na 
podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v jav-
nem interesu na področju kulture (Uradni list 
RS, št. 36/08, 4/10) (10 točk).

5. Raven kakovosti prijavljenega 
programa, konceptualna zaokroženost, ce-
lovitost in jasno opredeljeni cilji programa 
(do 30 točk).

6. Program ima razviden časovni 
plan, njegovo izvajanje in pričakovani učinki 
so preverljivi in merljivi (do 20 točk).

7. Kakovost predstavitve programa 
v vlogi (do 5 točk).

8. Komercialna naravnanost progra-
ma (od 0 do 15 točk).

9. Program dopolnjuje in zaokrožuje 
programsko ponudbo na območju Mestne 
občine Maribor (do 10 točk).

10. Program je realno finančno 
ovrednoten in uravnotežen (do 15 točk).

11. Delež lastnih sredstev izvajalca 
oziroma drugih sredstev v načrtovanih sred-
stvih za izvedbo programa, ki ne izvirajo iz 
proračuna Mestne občine Maribor ali sred-
stev za projekt EPK 2012 (do 10 točk).

9. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija, ki jo je imenoval 

župan Mestne občine Maribor (sklep štev. 
03201-9/2008 in 9. 2. 2008, 31. 5. 2008, 
23. 3. 2009, 13. 7. 2010) in jo sestavlja-
jo predsedniki strokovnih komisij za posa-
mezna področja kulture, bo pravočasne in 
popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnju-
jejo z razpisom določene pogoje, ocenila na 
podlagi ocenjevalnih kriterijev iz predhodne 
točke razpisa.

V izbor za sofinanciranje se uvrstijo pro-
grami z višjim številom doseženih točk med 
prijavljenimi programi za posamezen vse-
binski sklop razpisnega področja, v prime-
ru ko več programov doseže enako število 
točk, je izbran program, ki doseže višje šte-
vilo točk pri kriteriju št. 5.

Število odobrenih programov v posa-
meznem vsebinskem sklopu je odvisno od 
celovitosti izpolnjevanja razpisnih ciljev, pri 
čemer lahko za sofinanciranje v posame-
znem vsebinskem sklopu strokovna komisi-
ja izbere največ dva programa.

Pri predlogu višine odobrenih sredstev 
sofinanciranja za posamezen program upo-
števa strokovna komisija obseg razpoložlji-
vih sredstev, kakovost programa in pregle-
dnost njegove finančne strukture, obseg in 
zahtevnost programa, možnost drugih virov 
financiranja ter število prejetih točk. Višine 
odobrenih sredstev za izbrane programe 
niso primerljive z višino prejetih točk.

Za vsako od področij financiranja iz točke 
3 tega razpisa bo določena tudi rezervna 
lista dodatnega financiranja izbranih progra-
mov v primeru neporabljenih sredstev, od-
stopov izvajalcev od izvedbe programov ipd.

Župan na podlagi predloga strokovne ko-
misije izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na 
javni razpis, posamično odločbo, s katero 
odloči o odobritvi in obsegu sofinanciranja, 
ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
programa.

V primeru sprostitve ali povečanja pro-
računskih sredstev lahko župan izda novo 
odločbo, s katero se na podlagi rezervne 
liste odobri povečan obseg sofinanciranja 
že odobrenega programa. Z novo odločbo 
se odpravi in nadomesti prejšnja odločba 
o odobritvi sofinanciranja.

Odločbe iz prvega odstavka tega člena 
so podlaga za sklepanje pogodb o sofinan-
ciranju programov.

10. Razpisni rok: razpis se prične 13. 4. 
2012 in se zaključi 14. 5. 2012.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– izjave izvajalca o izpolnjevanju pogojev 

(obrazec št. 2),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje pro-

grama (obrazec št. 3),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno 

potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec 
(obrazec št. 1),

– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma 
žigosan obrazec z izjavami izvajalca o izpol-
njevanju pogojev (obrazec št. 2),

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan in ustrezno potrjen oziroma 

žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
Obvezne priloge iz tretje alineje predho-

dnega odstavka so:
– dokazilo o pravnem statusu, sedežu, 

registriranih dejavnostih in obdobju delova-
nja (izpisek AJPES iz Poslovnega registra 
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 6 me-
secev in iz katerega so razvidni: sedež or-
ganizacije, datum vpisa v register, glavna in 
druge registrirane dejavnosti),

– dokazilo o pridobitvi statusa organiza-
cije v javnem interesu na področju kulture (v 
primeru, da ima izvajalec tak status),

– pisno dokazilo o razpolaganju izvajal-
ca s potrebnimi prostori za izvedbo pro-
grama (ne velja za organizacije, ki izvajajo 
programe v prostorih, ki so javna kulturna 
infrastruktura MO Maribor in ki prijavljajo 
program, ki se izvaja v teh prostorih oziro-
ma bo v njih izvajan). Primerna dokazila so 
najemna pogodba, kupoprodajna pogodba, 
ZK izpisek ipd.),

– dokazila o referencah nosilcev progra-
ma (v primeru, da izvajalec na razpisnem 
področju ne deluje vsaj tri leta). Kot doka-
zilo se štejejo javne in strokovno umetniške 
listine,

– kopije pogodb in aneksov z Zavodom 
Maribor 2012 ter pripadajočih programskih 
prilog (v primeru sofinanciranja programov 
ali projektov prijavitelja iz sredstev projekta 
Evropska prestolnica kulture 2012).

Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletni strani Mestne občine Maribor: 
http://www.maribor.si (Razpisi in javne ob-
jave), natisnjeni obrazci s spletne strani ve-
ljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko 
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo 
tudi na Uradu za kulturo in mladino Mestne 
občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, 
in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, 
torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. 
do 17. ure in petek od 8. do 13. ure).

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena 

na originalnem prijavnem obrazcu in mora 
vsebovati vse sestavine prijave ter obvezne 
priloge in podatke, določene v razpisni do-
kumentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec 
strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne 
dokumentacije.

Izvajalci pošljejo svoje vloge v zapr-
ti ovojnici po pošti (priporočeno s povra-
tnico), na naslov Mestna občina Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj – 
JRPJI-NLRNKD-KUL-2012« ter s polnim 
nazivom in naslovom izvajalca programa 
(upravičena oseba) v levem zgornjem kotu 
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen 
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis (obrazec št. 4), ki ga je po-
trebno nalepiti na sprednjo stran ovojnice in 
izpolniti z zgornjimi podatki.

Izvajalci lahko oddajo pravilno izpolnje-
ne in zaprte ovojnice z vlogami v delovnem 
času tudi v sprejemni pisarni Mestne občine 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, pritličje, pisarna št. 15.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopol-
njuje vlogo na način, kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s po-
vratnico, v zaprti ovojnici, z oznako na pred-
nji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga 
JRPJI-NLRNKD-KUL-2012«.
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Vloga, ki ne bo poslana po pošti (pripo-
ročeno s povratnico) oziroma vloga, ki ne 
bo oddana v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Maribor, ter vloga, ki ne bo vsebovala 
obveznega pripisa »Ne odpiraj – JRPJI-NL-
RNKD-KUL-2012«, se bo s sklepom o zavr-
ženju vloge izločila iz nadaljnjega postopka 
in bo neodprta vrnjena predlagatelju.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila od-
dana priporočeno s povratnico na pošto, do 
vključno 14. 5. 2012, o čemer priča poštni 
žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni pi-
sarni Mestne občine Maribor, do dne 14. 5. 
2012, do vključno 15. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, 
ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.

Za vlogo neupravičene osebe se šteje 
vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih 
pogojev, kot so navedeni v točki 5.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za 
odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev 
Urada za kulturo in mladino Mestne obči-
ne Maribor imenuje direktor urada. Komisija 
za odpiranje vlog bo pričela s postopkom 
odpiranja prispelih vlog dne 17. 5. 2012, 
ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo in 
mladino Mestne občine Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpi-
ranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila 
vloge:

– ki niso prispele pravočasno,
– ki niso prispele po pošti oziroma niso 

bile vložene v sprejemni pisarni,
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so druga ali nadaljnja vloga istega 

izvajalca (presežna vloga).
Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog 

ugotovljeno, da so njihove vloge formalno 
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvam 
vloge v določenem roku. Vloge, ki v zah-
tevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo 
dopolnjene neustrezno, bo komisija za od-
piranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna ali pravilno vlo-
žena, ni popolna, je ni vložila upravičena 
oseba ali je presežna, župan zavrže s skle-
pom.

Urad za kulturo in mladino Mestne obči-
ne Maribor bo najkasneje v roku dveh mese-
cev po zaključku odpiranja vlog obvestil iz-
vajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire in višine sofinanciranja prijavljenega 
programa. Izvajalec bo v zakonsko določe-
nem roku pozvan k izjasnitvi.

Župan Mestne občine Maribor bo z od-
ločbo odločil o sofinanciranju posameznega 
programa. Na osnovi odločbe bo Mestna 
občina Maribor z izvajalci izbranih progra-
mov sklenila pogodbe o sofinanciranju pro-
grama.

V primerih, ko bo predlagano bistve-
no nižje sofinanciranje programa glede 
na predviden delež sredstev Mestne občine 
Maribor v finančni konstrukciji programa, pri-
kazani v prijavnem obrazcu vloge, bo z iz-
vajalcem pred podpisom pogodbe usklajena 
finančna konstrukcija in načrtovana izvedba 
programa.

V primeru naknadno ugotovljenega neiz-
polnjevanja pogojev (po že izdani dokončni 
odločbi o izboru programa ali sklenitvi po-
godbe), lahko Mestna občina Maribor spre-
meni odločitev ter z izvajalcem programa 
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. 
Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti (npr. če program ni 

izveden) Mestna občina Maribor razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplača-
nih sredstev pa zahteva povračilo sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.

14. Informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobite 
na Uradu za kulturo in mladino Mestne ob-
čine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor: 
Bojan Labovič (tel. 02/220-12-91, e-pošta: 
bojan.labovic@maribor.si.

Mestna občina Maribor

Št. 41001-130/2012 Ob-2211/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: 
U-I-278/07-17, 4/10), v skladu s Pravilni-
kom o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kul-
turnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), 
s Sklepom o imenovanju strokovnih komisij 
na področju kulture v Mestni občini Maribor 
(št. 03201-9/2008) ter s sklepom župana 
št. 41001-130/2012-1 o izvedbi javnega raz-
pisa objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov,  

ki jih bo v letu 2012 sofinancirala 
Mestna občina Maribor  

(v nadaljevanju: projektni razpis  
JPR-KUL-2012)

Naziv in sedež naročnika: Mestna ob-
čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor.

1. Predmet razpisa, razpisna področja 
in cilji razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje kul-
turnih projektov (v nadaljevanju: projektov) 
nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij 
in posameznikov, ki delujejo na področju 
kulture in bodo izvedeni v letu 2012 na ob-
močju Mestne občine Maribor in niso vklju-
čeni v projekt EPK.

Razpis se nanaša na naslednja področja 
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih 
dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene 
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedij-
ske umetnosti, literatura in avdiovizualno 
ustvarjanje.

Mestna občina Maribor bo projekte 
v okviru projektnega razpisa JPR-KUL-2012 
sofinancirala v skladu z naslednjimi dolgo-
ročnimi cilji: povečevanje kakovosti ponud-
be kulturnih dobrin in povečevanje dosto-
pnosti do kulturnih dobrin na območju MOM.

Mestna občina Maribor bo izbrala predlo-
ge za sofinanciranje projektov po postopku, 
ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10).

Mestna občina Maribor bo na podla-
gi projektnega razpisa JPR-KUL-2012 na 
vseh razpisnih področjih sofinancirala naj-
več 50 projektov.

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

2. Pomen izrazov
– Nevladne in zasebne kulturne organi-

zacije s statusom pravne osebe so društva, 
ustanove in druge nevladne organizacije ter 
zavodi in gospodarske organizacije.

– Posamezniki so avtorji, ki delujejo na 
razpisnih področjih.

– Samozaposleni na področju kulture so 
fizične osebe, ki so vpisane v razvid Mini-

strstva za kulturo in ki delujejo na razpisnih 
področjih.

– Projekt je posamična kulturna aktiv-
nost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu za-
ključena celota in bo izvedena na območju 
Mestne občine Maribor v letu 2011, njegovo 
vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati 
iz prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega 
obrazca, vsebinske utemeljitve in obveznih 
prilog.

– Upravičene osebe so vsi predlagatelji 
projektov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

– Odgovorna oseba predlagatelja projek-
ta je oseba, ki zastopa, predstavlja in vodi 
organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziro-
ma je samozaposleni na področju kulture, 
če je sam prijavitelj ali je posameznik v vlogi 
avtorja, če je sam prijavitelj (v nadaljevanju: 
izvajalec).

3. Opredelitev razpisnih področij
a) Uprizoritvene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in or-

ganizacijo projektov vseh zvrsti uprizoritve-
nih umetnosti.

b) Glasbene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo izvir-

nih glasbenih del ter produkcijo in organiza-
cijo koncertov, koncertnih ciklov, festivalov 
in dogodkov na področju umetniške (kla-
sične) glasbe, etno glasbe, sodobnih glas-
benih zvrsti (elektronska, elektroakustična, 
improvizirana glasba, jazz, rock…), glasbe-
no-scensko, zborovsko in folklorno ustvar-
janje ter neprofitno glasbeno založništvo – 
izdaje nosilcev zvoka, ki se obvezno zaklju-
čijo s predstavitvenim koncertom. Koncertni 
ciklus mora obsegati najmanj pet koncertov, 
festival pa najmanj sedem koncertov v str-
njenem časovnem obdobju.

c) Vizualne umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo ume-

tniških del in organizacijo razstav, enovito 
(tematsko ali konceptualno) zasnovanih raz-
stavnih ciklov, intervencij v javnem prostoru 
in ostalih projektov s področja tradicionalnih 
in sodobnih likovnih zvrsti, vključno s sve-
tlobnim oblikovanjem, fotografijo, ilustracijo, 
stripom, arhitekturo in oblikovanjem. Pred-
met razpisa niso oblikovanja spletnih strani 
in projekti, namenjeni trženju.

d) Intermedijske umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in or-

ganizacijo umetniških projektov, ki temeljijo 
na ustvarjalni, reflektivni in raziskovalni upo-
rabi novih (informacijskih, komunikacijskih) 
tehnologij.

e) Literatura
Projektni razpis obsega izdajo izvirnih 

leposlovnih, esejističnih in kritiških del s po-
dročja kulture, izdajo izvirnih del iz huma-
nističnih ved, še posebej del o literaturi, 
umetnosti in kulturi in izvedbo projektov, ki 
bistveno vplivajo k razvijanju bralne kulture 
ter uveljavitvi in promociji literarne ustvar-
jalnosti.

f) Avdiovizualno ustvarjanje
Projektni razpis obsega izvedbo projek-

tov, ki pomembno prispevajo k uveljavitvi in 
promociji avdiovizualne kulture in ne teme-
ljijo na informativnih, razvedrilnih in propa-
gandnih namenih (video in druga AV dela so 
razumljena kot avtonomna umetniška dela 
in ne kot likovna dela, kot izobraževalno 
sredstvo ali dokument o drugih prireditvah 
ali dogodkih). Predmet sofinanciranja je pro-
dukcija ustvarjalnih filmskih in video izdel-
kov, del na področju radijskega in televizij-
skega umetniškega ustvarjanja ter umetni-
ških projektov, namenjenih prikazu izključno 



Stran 738 / Št. 27 / 13. 4. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

prek svetovnega spleta, ki so zaključena in 
enovita avdiovizualna dela, izvedena v letu 
2011. Predmet sofinanciranja so tudi stroški 
postprodukcije v smislu tehnološkega do-
končanja umetniškega dela.

Za vsa razpisna področja velja, da 
mora predlagani projekt, če temelji na 
ustvarjanju izvirnega umetniškega dela, 
vključevati tudi njegovo javno objavo, pred-
stavitev oziroma izvajanje.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ta razpis se lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne organizacije, ki 

imajo opravljanje kulturno-umetniških de-
javnosti ter posredovanje kulturnih dobrin 
v Sloveniji registrirano kot osnovno oziroma 
primarno dejavnost in imajo sedež v Mestni 
občini Maribor ter katerih prijavljeni projekti 
niso sofinancirani iz drugih razpisov Mestne 
občine Maribor,

– samozaposleni na področju kulture, ki 
imajo stalno ali začasno prebivališče v Me-
stni občini Maribor,

– posamezniki, ki so samostojni avtorji 
prijavljenega projekta, s stalnim ali zača-
snim prebivališčem v Mestni občini Maribor, 
pri čemer se v tem razpisu kot avtorstvo ne 
upošteva idejnih zasnov prireditev, jubilejnih 
in drugih dogodkov, delavnic ipd. Avtorstvo 
prav tako ne zajema produkcije in organiza-
cije projektov.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo 
izvajalci izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– da bo prijavljen projekt v celoti izveden 
v letu 2012; predmet razpisa niso projekti 
oziroma kulturni dogodki, ki so bili izvedeni 
do 31. 12. 2011 (postprodukcija), ali bodo 
dokončani v letu 2013;

– da prijavljeni projekt v letu 2012 ni so-
financiran iz sredstev zavoda Maribor 2012;

– da bo prijavljen projekt izveden na ob-
močju Mestne občine Maribor; v primeru 
projektov, ki so sestavljeni iz več dogod-
kov, velja, da mora biti na območju Mestne 
občine Maribor izvedena premiera oziroma 
osrednji dogodek projekta;

– da je predlagatelj projekta svoje more-
bitne pogodbene dolžnosti do Mestne obči-
ne Maribor v zadnjih petih letih izpolnjeval 
skladno s pogodbeno določenimi medseboj-
nimi obveznostmi;

– da zaprošeni znesek ne presega 70 
odstotkov vrednosti upravičenih stroškov 
posameznega projekta;

– da za projekt prijavitelja ni podal vloge 
tudi drugi prijavitelj;

– da je vsebina projekta prijavljena samo 
enkrat;

– da vsebina projekta ni bila financirana 
na podlagi drugih oziroma prejšnjih razpisov 
Mestne občine Maribor; za prijavitelje, ki na 
podlagi javnega razpisa JPRJI-KUL-2012 
v letu 2012 v MOM izvajajo programe v jav-
nem interesu, velja, da vsebina prijavljenega 
projekta ni vključena v izvajanje programa 
oziroma v prijavo programa na razpis;

– da izvajalec dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prija-
vljenem projektu z namenom vodenja raz-
pisa in objave rezultatov razpisa na sple-
tni strani Mestne občine Maribor, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega 
značaja in o varstvu osebnih podatkov;

– da izvajalec nima omejitev poslovanja 
na podlagi Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

Omejitev števila vlog
Nevladne in zasebne kulturne organiza-

cije lahko na posamezno razpisno področje 

podajo največ tri vloge, pri čemer lahko na 
vsa razpisna področja dajo skupaj največ 
šest vlog.

Samozaposleni v kulturi lahko na po-
samezno razpisno področje podajo največ 
dve vlogi, pri čemer lahko na vsa razpisna 
področja skupaj podajo največ tri vloge.

Posameznik lahko vloži največ eno vlo-
go.

V primeru preseganja navedenih omeji-
tev števila vlog posameznega izvajalca bo 
upoštevan vrstni red njihovega prispetja, 
presežne vloge pa bodo zavržene.

V okviru tega razpisa Mestna občina Ma-
ribor ne bo sofinancirala projektov, ki ne 
bodo v celoti izvedeni v letu 2012. Predmet 
sofinanciranja iz tega razpisa tudi niso pro-
jekti oziroma dogodki s področja izobraže-
vanja, osrednji in spremljevalni programi ob 
podelitvah nagrad ter proslavljanju obletnic, 
obeležitvah dogodkov in podobno.

5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Mestna občina Maribor bo izbranim izva-

jalcem sofinancirala le upravičene stroške 
prijavljenega projekta. Upravičeni stroški so 
stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje:

– so povezani s prijavljenim projektom 
in so nujno potrebni za uspešno pripravo in 
izvedbo projekta,

– izvajalec jih je napovedal v prijavi pro-
jekta,

– so skladni z načeli dobrega finančnega 
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti 
in stroškovne učinkovitosti,

– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na 

osnovi izvirnih dokazil.
Neupravičeni stroški projekta ve-

dno predstavljajo breme, ki ga nosi izvaja-
lec projekta.

Izvajalec je dolžan v vlogi navesti 
vse predvidene vire financiranja.

Če so skupni predvideni oziroma reali-
zirani prihodki izvajalca za ta projekt večji 
od predvidenih izdatkov za upravičene stro-
ške projekta, se ustrezno zmanjša delež 
sredstev Mestne občine Maribor.

Zaprošeni znesek sofinanciranja projek-
ta s strani Mestne občine Maribor ne sme 
presegati 70 odstotkov predvidenih upra-
vičenih stroškov. Upoštevaje razpoložljiva 
razpisna sredstva, oceno finančne konstruk-
cije prijavljenega projekta ter ocenjene mo-
žnosti drugih virov financiranja programa se 
lahko Mestna občina Maribor odloči za so-
financiranje manjšega deleža upravičenih 
stroškov projekta.

6. Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji za izbiro projektov na 

vseh razpisnih področjih so:
1. Kakovost in strokovna utemeljenost 

projekta (izvirna zasnova projekta in ustvar-
jalni pristop ter aktualnost in angažiranost 
projekta, strokovna ustreznost, izvedljivost) 
(do 45 točk).

2. Reference prijavitelja in izvajalcev, ki 
so vključeni v izvedbo projekta na področju, 
na katerem kandidirajo (do 10 točk).

3. Dopolnjevanje in zaokroževanje kul-
turne ponudbe v mestu (do 10 točk).

4. Dostopnost (do 15 točk).
5. Stopnja predlagane finančne soudele-

ženosti predlagatelja z lastnimi ali pridoblje-
nimi sredstvi ter glede na obseg in vsebino 
projekta realno finančno ovrednoten projekt 
(do 10 točk).

6. Komercialna naravnanost projekta (od 
–15 do 0 točk).

7. Uporaba kriterijev
Strokovne komisije bodo pravočasne in 

popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnju-
jejo z razpisom določene pogoje, obravna-
vale na podlagi razpisnih kriterijev.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za po-
samezna razpisna področja so ovrednoteni 
s točkami. Najvišje možno število točk je 90. 
V izbor za sofinanciranje bo uvrščenih sku-
paj do 50 projektov po doseženem številu 
točk na posameznem razpisnem področju. 
V primeru enakega števila točk bodo najprej 
uvrščeni tisti projekti, ki imajo boljšo oceno 
kriterijev 1 do 4, v nadaljnjem primeru ena-
kega števila točk pa tisti projekti, ki imajo 
višje ocenjen kriterij 1.

Strokovne komisije bodo predlagale vi-
šino sredstev sofinanciranja za posamezen 
projekt z upoštevanjem obsega in zahtev-
nosti projekta, števila prejetih točk ter drugih 
okoliščin, kot so število projektov, uvrščenih 
na seznam odobrenih projektov, možnost 
drugih virov financiranja ipd. Med izbranimi 
projekti predlagateljev ni primerljivosti višine 
odobrenih sredstev z višino prejetih točk.

Ob za sofinanciranje izbranih projektih 
bo določena tudi rezervna lista projektov, ki 
bodo sofinancirani v primeru neporabljenih 
sredstev, odstopov izvajalcev od izvedbe 
izbranih projektov ipd. V primeru enakega 
števila točk bodo najprej sofinancirani ti-
sti projekti, ki imajo boljšo oceno kriterijev 
1 do 4, v nadaljnjem primeru enakega števi-
la točk pa tisti projekti, ki imajo višje ocenjen 
kriterij 1.

Na podlagi predloga strokovne komisije 
izda župan o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na 
javni razpis, posamično odločbo, s katero 
odloči o odobritvi ter o višini sofinanciranja 
ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
projekta.

V primeru sprostitve ali povečanja prora-
čunskih sredstev lahko župan izda novo od-
ločbo, s katero se na podlagi rezervne liste 
odobri financiranje že zavrnjenega projekta 
ali poveča obseg sofinanciranja že odobre-
nega projekta. Z novo odločbo se odpravi in 
nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali 
o zavrnitvi sofinanciranja.

Odločbe iz prvega odstavka tega člena 
so podlaga za sklepanje pogodb o sofinan-
ciranju projektov.

8. Predvidena višina sredstev: višina 
sredstev za sofinanciranje v tem javnem raz-
pisu izbranih projektov znaša 94.400 EUR.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva za iz-
brane projekte morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2012 za projekte izvedene 
v letu 2012.

10. Razpisni rok: razpis se prične 13. 4. 
2012 in zaključi 14. 5. 2012.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpi-

sno področje z opredelitvijo razpisnega po-
dročja in navedbo obveznih prilog (obrazec 
št. 1 – A, B, C, D, E, F, G),

– obrazec z izjavami predlagatelja (obra-
zec št. 2),

– izjava o izključnem avtorstvu projek-
ta (za prijavitelje posameznike) (obrazec 
št. 2a),

– vzorca pogodbe za sofinanciranje pro-
jekta (obrazca št. 3a in 3b),

– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Izvajalec projekta mora v vlogi na raz-

pis predložiti naslednjo dokumentacijo:
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– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno 
potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec 
(obrazec št. 1),

– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma 

žigosan obrazec z izjavami izvajalca o iz-
polnjevanju pogojev razpisa (obrazec št. 2),

– podpisano izjavo o izključnem avtor-
stvu projekta (obrazec št. 2a) – samo v pri-
meru, če je izvajalec posameznik – avtor,

– podpisana in ustrezno potrjena ozi-
roma žigosana vzorca pogodbe (obrazec 
št. 3a in 3b).

Obvezne priloge iz druge alineje predho-
dnega odstavka so:

– dokazilo o pravnem statusu (izpis iz re-
gistra AJPES, iz katerega je razviden sedež, 
datum registracije ter osnovne oziroma glav-
ne registrirane dejavnosti in ki ni starejše od 
6 mesecev) – ni potrebno za javne zavode, 
ki imajo sedež v Mestni občini Maribor, in za 
posameznike – avtorje),

– podpisana in ustrezno potrjena oziro-
ma ožigosana izjava partnerja, soproducen-
ta ali sozaložnika s točno navedbo oblike in 
finančnega obsega sodelovanja (v primeru, 
da izvajalec v vlogi navaja partnersko sode-
lovanje z drugimi),

– ustrezno dokazilo o stalnem ali zača-
snem prebivališču v Mestni občini Maribor 
za samozaposlene v kulturi oziroma posa-
meznike, ki ni starejše od 12 mesecev.

Razpisno dokumentacijo je dostopna 
na spletni strani Mestne občine Maribor: 
http://www.maribor.si (Razpisi in javne ob-
jave); s spletne strani natisnjeni obrazci 
vloge veljajo kot originalni prijavni obrazci. 
Izvajalci pa lahko razpisno dokumentacijo 
v razpisnem roku dvignejo tudi na Uradu za 
kulturo in mladino Mestne občine Maribor, 
Slovenska ulica 40, Maribor, in sicer med 
uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek 
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in 
petek od 8. do 13 ure).

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na originalnih 

prijavnih obrazcih za posamezno razpisno 
področje in mora vsebovati vse sestavine 
vloge ter obvezne priloge in podatke, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji.

Če izvajalec prijavlja več projektov, mora 
biti za vsak projekt podana posebna vloga 
in posredovana v ločeni oziroma samostojni 
ovojnici.

Izvajalci pošljejo vloge v zaprti ovojni-
ci po pošti (priporočeno s povratnico), na 
naslov Mestna občina Maribor, Ulica he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim 
pripisom »Ne odpiraj – Projektni razpis 
JPR-KUL-2012« – in z obvezno navedbo 
razpisnega področja (npr. A/ Uprizoritve-
ne umetnosti ipd. – odvisno od tega, za 
katero razpisno področje se oddaja vloga) 
ter s polnim nazivom in naslovom predla-
gatelja projekta (upravičena oseba) v le-
vem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni do-
kumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis 
(obrazec št. 4), ki ga je potrebno nalepiti na 
sprednjo stran ovojnice.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec 
projekta strinja z vsemi pogoji razpisa in 
razpisne dokumentacije. Izvajalci lahko od-
dajo pravilno izpolnjene in zaprte ovojnice 
z vlogami v delovnem času tudi v sprejemni 
pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor, pritličje, pisarna 
št. 15. Vloge, ki bodo oddane ali osebno 
vročene v drugih uradih oziroma pisarnah 

Mestne občine Maribor, ne bodo ocenjene 
in bodo vrnjene predlagateljem.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopol-
njuje vlogo na način, kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s po-
vratnico v zaprti ovojnici z oznako na pred-
nji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga 
projektni razpis JPR-KUL-2012« – z obve-
zno navedbo vloge, na katero se dopolnitev 
nanaša.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila 
oddana priporočeno s povratnico na pošto 
do vključno 14. 5. 2012, o čemer priča po-
štni žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni 
pisarni Mestne občine Maribor, dne 14. 5. 
2012, do vključno 15. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, 
ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija 
po določbah iz točke 11, oziroma ni poslana 
oziroma oddana na način, kot je to zahteva-
no v točki 12 (velja tudi za dopolnitve vlog).

Za neupravičeno osebo se šteje izvaja-
lec, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so 
navedeni v točki 4.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za 
odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Ura-
da za kulturo in mladino Mestne občine Ma-
ribor imenuje direktor urada. Odpiranje vlog 
se bo pričelo dne 21. 5. 2012, ob 10. uri, 
v prostorih Urada za kulturo in mladino Me-
stne občine Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpi-
ranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila 
vloge:

– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki niso pravočasne,
– ki presegajo omejitev najvišjega števila 

vlog po izvajalcu (presežne vloge).
Izvajalci bodo za vloge, za katere bo 

po odpiranju ugotovljeno, da so formalno 
nepopolne, pozvani k dopolnitvam. Vloge, 
ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene 
ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisi-
ja za odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega 
postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni popolna, je 
ni vložila upravičena oseba ali je presežna, 
župan zavrže s sklepom.

Urad za kulturo in mladino Mestne ob-
čine Maribor bo najkasneje v roku dveh 
mesecev od zaključka odpiranja vlog obve-
stil predlagatelje projektov o predlogu po-
dročne strokovne komisije glede izbire in 
višine sofinanciranja prijavljenega projekta. 
Izvajalcu bo določen rok, do katerega bo 
imel možnost, da se o predlogu komisije 
pisno izreče. Izvajalec bo v zakonsko dolo-
čenem roku pozvan k izjasnitvi.

Župan Mestne občine Maribor bo z od-
ločbo odločil o sofinanciranju posameznega 
projekta. Na osnovi odločbe bo Mestna obči-
na Maribor s predlagatelji izbranih projektov 
sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta.

V primerih, ko bo predlagano bistveno 
nižje sofinanciranje projekta glede na pred-
viden delež sredstev Mestne občine Mari-
bor v finančni konstrukciji projekta, prika-
zani v prijavnem obrazcu vloge, bo z izva-
jalcem pred podpisom pogodbe usklajena 
finančna konstrukcija in načrtovana izvedba 
projekta.

V primeru naknadno ugotovljenega neiz-
polnjevanja pogojev (po že izdani dokončni 
odločbi o izboru programa ali sklenitvi po-
godbe), lahko Mestna občina Maribor spre-
meni odločitev ter z izvajalcem projekta ne 

sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. 
Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni 
izveden) Mestna občina Maribor razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplača-
nih sredstev pa zahteva povračilo sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do dneva vračila.

Plačila pogodbenih sredstev bodo izve-
dena na osnovi popolnih zahtevkov, ki jih 
izvajalci projektov izstavijo Mestni občini 
Maribor v 15 dneh po izvedbi projekta. Pri 
plačilih pogodbenih sredstev se upošteva 
30 dnevni rok od prispetja popolnega zah-
tevka izvajalca projekta. Za projekte izve-
dene v drugi polovici novembra 2012 se 
v soodvisnosti z datumom prispelega zah-
tevka upošteva zadnji izplačilni rok v letu 
2012, za projekte izvedene v decembru 
2012 pa velja, da predlagatelj do 15. de-
cembra 2012 predloži bodisi zahtevek za že 
izvedene projekte ali pa zahtevek z dokazili 
o stanju priprave projekta, ki bo izveden 
do 31. decembra 2012; v takem primeru 
mora predlagatelj do 15. januarja 2013 do-
polniti zahtevek z dokazili o izvedbi projekta.

14. Informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom 

dobite na Uradu za kulturo in mladino Me-
stne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 
Maribor, Bojan Labovič (tel. 02/220-12-91, 
e-pošta: bojan.labovic@maribor.si).

Mestna občina Maribor

Št. 162/2012 Ob-2218/12
Na podlagi 106.i člena Zakona o jav-

nih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, 
št. 11/11), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07), Odloka o Proračunu Občine Izola 
za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, 
št. 1/12) in sklepa župana Občine Izola, 
št. 410-80/2012 z dne 5. 4. 2012, objavlja 
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 
nabrežje 8, Izola,

javni razpis
za sofinanciranje prireditev  

v Občini Izola, ki se izvajajo v obdobju 
od 1. julija do 30. septembra 2012
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prire-

ditev v Občini Izola, ki se izvajajo v obdobju 
od 1. julija do 30. septembra 2012.

Občina Izola bo sofinancirala etnolo-
ške, kulturne, športne in zabavne priredi-
tve, ki bodo organizirane kot enodnevni ali 
večdnevni javni dogodek namenjen širši jav-
nosti, katerega vsebina se nanaša na eno 
ali več področij navedenih v javnem razpi-
su. Vabilo obiskovalcem prireditve mora biti 
zato javno objavljeno vsaj z enim izmed na-
slednjih promocijskih kanalov: plakat, letak, 
oglas v medijih, promocijski članek (tiskan 
medij, internetni medij).

Predmet javnega razpisa NISO:
– športna tekmovanja, ki so sofinancira-

na iz drugih javnih sredstev,
– športni turnirji zabavne narave kot sa-

mostojni dogodki,
– kulturne prireditve, ki so predmet dru-

gih razpisov,
– plesne, gledališke in druge predstave, 

ki se odvijajo v zaprtih prostorih,
– otvoritve razstav, razstave in druge 

otvoritve in predstavitve kot samostojni do-
godki,

– prireditve, ki so bile že izvedene,
– pohodi, izleti in druge aktivnosti,
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– prireditve, srečanja, obletnice ter pro-
slave društev in javnih zavodov (vrtci, šole), 
ki so v prvi vrsti namenjena svojim članom 
in ne širši javnosti,

– tabori, seminarji, srečanja, forumi, de-
lavnice, simpoziji, kot samostojni dogodki,

– programi gostinskih lokalov, ki se izva-
jajo v in pred lastnimi prostori in kot taki niso 
upravičene do dodelitve sredstev po tem 
javnem razpisu,

– prireditve v organizaciji javnih zavo-
dov za katere prejemajo sredstva na pod-
lagi pogodb o neposrednem financiranju iz 
proračuna,

– prireditve v organizaciji krajevnih sku-
pnosti, društev, ki se sofinancirajo iz prora-
čunskih postavk Občine Izola.

2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– javni in zasebni zavodi,
– gospodarske družbe,
– registrirane fizične osebe in
– drugi sub jekti,
ki opravljajo dejavnost na področju turiz-

ma oziroma izvajajo prireditve na območju 
Občine Izola, s katerimi vplivajo na razvoj 
turizma.

Prijavitelji morajo za razpis izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– izvajajo prijavljeno prireditev na obmo-
čju Občine Izola,

– imeti morajo poravnane vse finančne 
in pogodbene obveznosti do Občine Izo-
la, vključujoč obveznosti iz naslova posre-
dnih proračunskih uporabnikov, obveznosti 
iz naslova najemnih pogodb za poslovne 
prostore in stanovanja v lasti Občine Izola, 
obveznosti iz naslova nadomestil za stavb-
no zemljišče ter obveznosti iz naslova kazni 
pri občinskem inšpektoratu.

Prijavitelji lahko prijavijo le prireditve:
– za katere niso kandidirali ali niso pre-

jeli sredstev na podlagi javnega razpisa za 
področje kulture in športa v proračunskem 
letu 2012, ki ga objavlja javni zavod Center 
za kulturo, šport in prireditve Izola;

– ki niso sofinancirane iz sredstev občin-
skega proračuna na podlagi rednih javnih 
razpisov za sofinanciranje programov na 
področju družbenih dejavnosti v letu 2012;

– za katere ne prejemajo sredstev na 
podlagi pogodb o neposrednem financiranju 
iz proračuna Občine Izola.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti pri-
javitelji, ki na promocijskih materialih prire-
ditve ne bodo objavili logotipa Izola ali ne 
bodo navedli, da je prireditev sofinancira-
la Občina Izola. Do sredstev prav tako ne 
bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končne-

mu poročilu ne bodo predložili izvoda letaka 
ali plakata oziroma drugega promocijskega 
materiala ali članka o izvedeni prireditvi, ob-
javljenega v tiskanem ali spletnem mediju.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

90.000,00 EUR. Sredstva so predvidena na 
proračunski postavki 7701 – prireditve.

Odobrena sredstva bodo izvajalcem na-
kazana po predložitvi končnega poročila 
z vsemi zahtevanimi prilogami. Prijavitelju 
se bo izplačalo do tiste višine dodeljenih 
sredstev, kot bo priloženih kopij računov 
s plačanimi upravičenimi stroški, pri če-
mer mora prijavitelj izkazati 100 % višino 
upravičenih stroškov. Seznam upravičenih 
stroškov javnega razpisa je podrobneje 
opredeljen v razpisni dokumentaciji javne-
ga razpisa.

Občina Izola bo za sofinanciranje posa-
mezne prireditve namenila do 50 % upravi-
čenih stroškov prireditve, vendar ob upo-
števanju omejitve odstotka sofinanciranja 
v višini največ do 17.000 EUR.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave: prijava mora biti pri-
pravljena na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijave, ki ne bodo 
podane na ustreznih prijavnih obrazcih ali, 
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne 
bodo obravnavane. V primeru, da prijavitelj 
pošilja več prijav, mora biti vsaka prijava 
poslana ali predložena v posebni kuverti 
z ustreznimi oznakami. Prijava mora vse-
bovati vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu 
(zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, 
k ostalim prijavam ni potrebno ponovno pri-
lagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavi-
telj mora s podpisom izjave na razpisnem 
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske 
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na 
podlagi tega razpisa, in sicer s strani poo-
blaščenih oseb občine. Tako izdelana prija-
va bo obravnavana kot popolna.

6. Merila
Strokovna komisija bo obravnavala pri-

jave po vrstnem redu prispetja in v skladu 
z naslednjimi merili:

– usklajenost in kakovost vsebine prijave 
s predmetom razpisa,

– kakovost in izvirnost, s poudarkom na 
obuditvi starih običajev,

– dostopnost in odmevnost,
– angažiranje lokalnega prebivalstva,
– reference prijavitelja,
– preglednost finančne konstrukcije.

Merila za vrednotenje prireditev so po-
drobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

Prijavljena prireditev mora doseči naj-
manj 60 točk od 100 možnih točk. Prijavi-
teljem, ki bodo dosegli razpisani prag, bo 
višina sredstev določena in dodeljena na 
podlagi predloga strokovne komisije začen-
ši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe 
razpoložljivih sredstev.

7. Roki za predložitev prijav in na-
čin predložitve

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti 
kot priporočeno pošiljko najkasneje do 4. 5. 
2012, na naslov Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, 6310 Izola, ali jo do tega dne od-
dati osebno v vložišče Občine Izola, Sonč-
no nabrežje 8, 6310 Izola, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovoj-
nici, z oznako: »Ne odpiraj – Vloga: Javni 
razpis za prireditve«. Na hrbtni strani mora 
biti naveden naslov pošiljatelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene 
prijavitelju.

8. Datum odpiranja prijav in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Odpiranje prijav bo do v roku 5 dni po 
poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 
8. 5. 2012. Odpiranje prijav ne bo javno. 
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu 
dospetja.

Strokovna komisija bo pregledala pri-
spele prijave, ugotovila njihovo popolnost 
in izpolnjevanje razpisnih pogojev. V pri-
meru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanj-
kljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje 
v roku 8 dni od odpiranja vlog, da vlogo 
v roku 5 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem 
roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže 
kot nepopolna.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v roku 30 dni po za-
ključku javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bodo sklenjene pogodbe, s katerimi bodo 
opredeljeni pogoji in način koriščenja prora-
čunskih sredstev.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te 

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Izola: http://www.
izola.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo v vložišču na naslovu: Občina Izo-
la, Sončno nabrežje 8, Izola.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po tel. 05/660-01-03 
oziroma e-pošti: irena.zavrtanik@izola.si.

Občina Izola
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Št. 4780-329/2011-11 Ob-2243/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 21. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
štev. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organi-
zatorja javnih dražb: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe je nezazidano 

stavbno zemljišče:
parc. št. 384/8 (ID znak 1695-384/8-0) 

njiva, v izmeri 609 m2, parc. št. 384/75 (ID 
znak 1695-384/75-0) njiva, v izmeri 198 m2, 
parc. št. 384/76 (ID znak 1695-384/76-0) 
travnik, v izmeri 199 m2, parc. 
št. 384/77 (ID znak 1695-384/77-0) travnik, 
v izmeri 57 m2, parc. št. 384/78 (ID znak 
1695-384/78-0) travnik, v izmeri 69 m2, parc. 
št. 384/79 (ID znak 1695-384/79-0) travnik, 
v izmeri 234 m2, parc. št. 384/80 (ID znak 
1695-384/80-0) travnik, v izmeri 246 m2, 
parc. št. 384/81 (ID znak 1695-384/81-0) 
travnik, v izmeri 81 m2, parc. št. 384/82 (ID 
znak 1695-384/82-0) travnik, v izmer 70 m2, 
parc. št. 384/83 (ID znak 1695-384/83-0) 
travnik, v izmeri 230 m2, parc. 
št. 384/84 (ID znak 1695-384/84-0) travnik, 
v izmeri 246 m2, parc. št. 384/85 (ID znak 
1695-384/85-0) travnik, v izmeri 88 m2, parc. 
št. 384/86 (ID znak 1695-384/86-0) travnik, 
v izmeri 70 m2, parc. št. 384/87 (ID znak 
1695-384/87-0) travnik, v izmeri 226 m2, 
parc. št. 384/88 (ID znak 1695-384/88-0) 
travnik, v izmeri 246 m2, parc. št. 384/89 (ID 
znak 1695-384/89-0) travnik, v izmeri 96 m2 
in parc. št. 384/90 (ID znak 1695-384/90-0) 
travnik, v izmeri 28 m2, vse k.o. 1695-Kar-
lovško predmestje, skupaj 2993 m2.

Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po 
določilih Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni 
del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 
22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) nahajajo 
v enoti urejanja prostora RN-408 Rudnik, 
z namembnostjo SSce – pretežno eno- in 
dvostanovanjske površine.

2.1.1 Izklicna cena za zemljišča pod toč-
ko 2.1 je 748.250,00 EUR

Navedena izklicna cena ne vključuje 
20 % davka na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

2.2. Predmet prodaje je zazidano 
stavbno zemljišče: parc. št. 67/2 (ID znak 
1736-67/2-0) dvorišče, v izmeri 207 m2, k.o. 
1736-Bri nje I.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po 
določilih Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni 
del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN 
in 22/1 – popr.) nahaja v enoti urejanja pro-

stora BE-604 Bežigrad, z namembnostjo 
CDd – območja centralnih dejavnosti brez 
stanovanj.

2.2.1 Izklicna cena za zemljišče pod toč-
ko 2.2 je 51.750,00 EUR

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % 
davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

3. Najnižji znesek višanja
A. Najnižji znesek višanja za zemlji-

šča v vrednosti nad 100.000,00 EUR je 
1.000,00 EUR.

B. Najnižji znesek višanja za zemlji-
šča v vrednosti pod 100.000,00 EUR je 
500,00 EUR.

4. Pogoji prodaje (veljajo za obe javni 
dražbi)

4.1 Predmetne nepremičnine bodo pro-
dane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.

4.2 Prodajna pogodba bo sklenjena 
v obliki notarskega zapisa.

4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skle-
niti prodajno pogodbo v roku 15 dni po za-
ključku javne dražbe. V nasprotnem primeru 
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati 
vplačano varščino.

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina skupaj z overjeno prodajno pogod-
bo izročila v last in posest.

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepre-
mičnin/davek na dodano vrednost, strošek 
notarske overitve podpisa na pogodbi in 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svo-
je ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pri-
stojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun 

enotnega zakladniškega računa Mestne ob-
čine Ljub ljana, številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma 
izstavitve računa, v enkratnem znesku.

Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na dodano vre-
dnost/davek na promet nepremičnin, stro-
ške notarske overitve podpisa na pogodbi 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

6. Kraj in čas javnih dražb
Javna dražba za prodajo zemljišč pod 

točko 2.1 se bo vršila dne 8. 5. 2012, na se-
dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, 
Ljub ljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom 
ob 11. uri.

Javna dražba za prodajo zemljišča pod 
točko 2.2 se bo vršila dne 8. 5. 2012, na se-
dežu Mestne občine Ljub ljana. Mestni trg 1, 
Ljub ljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom 
ob 11.30.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 
7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 
(veljajo za obe javni dražbi)

7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje prav-
na in fizična oseba, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postane 
lastnik nepremičnin ter se pravočasno in 
pravilno prijavi, in sicer tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nana-
šati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri 
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika 
javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi 
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni 
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, 
če se prijavi samostojni podjetnik.

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa overjeno fotokopijo listine.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

8. Varščina (velja za obe javni dražbi)
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati 
varščino, ki ne sme biti manjša od 10 % 
izklicne cene, na podračun enotnega zakla-
dniškega računa Mestne občine Ljub ljana, 
številka: 01261-0100000114, sklic na šte-
vilko: 007-432000, z navedbo za zemljišča 
pod točko 2.1 »plačilo varščine – javna draž-
ba RN-408 Rudnik«, za zemljišče pod točko 
2.1 »plačilo varščine – javna dražba BE-604 
Bežigrad«.

8.2 Plačana varščina se najuspešnejše-
mu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim po-
nudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa 
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije 

o pogojih javnih dražb, natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah in informacije 
za ogled zemljišč – lokacije, dobijo inte-
resenti na Mestni občini Ljub ljana, Mestna 
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremični-
nami, tel. 01/306-41-76, kontaktna oseba je 
Sandra Pahor.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
hodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki 

ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je 

končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati, dokler ni končan zapi-
snik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija 
za pridobivanje, razpolaganje in upravlja-
nje s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana v skladu z Uredbo o stvarnem pre-

Javne dražbe
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moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po-
sla brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vpla-
čano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr-
nitve-objave/.

Mestna občina Ljubljana
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 Ob-2183/12
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 

16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje 
objavlja prosto delovno mesto

predstojnika Oddelka za ortopedijo in 
športne poškodbe.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, 
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih po-
gojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi 
naslednje pogoje:

– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe – 
doktor medicine,

– specialistični izpit iz strokovnega po-
dročja oddelka,

– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem 
specialističnem izpitu,

– veljavna licenca za opravljanje dela 
zdravnika specialista,

– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj me-

dicinske stroke oddelka ter predloge orga-
nizacijske izboljšave oddelka, program na 
področju celovite kakovosti s predlogi za 
izboljšavo timskega dela in organizacijske 
kulture.

Izbrani kandidat bo izbran za mandatno 
dobo 4 leta.

Rok, do katerega sprejemamo prijave, je 
8 dni od dneva objave.

Kandidati oziroma kandidatke naj pošlje-
jo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica 
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 
3000 Celje, z oznako: »Za razpis predstoj-
nika«.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 1701-1/12-1 Ob-2203/12
Na podlagi Akta o ustanovitvi Stanovanj-

skega sklada Republike Slovenije kot javne-
ga sklada (Uradni list RS, št. 6/11) in določb 
20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni 
list RS, št. 77/08, 8/10), Nadzorni svet Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije, 
javnega sklada razpisuje delovno mesto

direktorja/ice Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada.

Kandidat oziroma kandidatka mora biti 
popolnoma poslovno sposoben oziroma 
sposobna in poleg z ZJS-1 določenih pogo-
jev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima najmanj univerzitetno izobraz-
bo (VII/1);

– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj 

na vodilnih delovnih mestih podobne zah-
tevnosti;

– pripraviti mora program dela, iz kate-
rega izhaja, da pozna delo in področja de-
lovanja Sklada;

– da aktivno obvlada slovenski jezik;
– da aktivno obvlada najmanj en sve-

tovni jezik;
– da izkazuje sposobnost vodenja, orga-

niziranja in koordiniranja dela;
– da ni bil/a pravnomočno obsojen/a za 

kaznivo dejanje pa obsodba ni pogojna.

Direktorja/ico imenuje in razrešuje Vlada 
RS na predlog Nadzornega sveta Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, jav-
nega sklada. Mandat traja 4 leta z možno-
stjo ponovnega imenovanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
sanih pogojev in kratkim življenjepisom naj 
kandidati pošljejo v 15 dneh od dneva ob-
jave razpisa, na naslov: Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, javni sklad Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana, za Nadzorni svet, 
s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direk-
torja/ico«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v za-
konskem roku.

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije,  

javnega sklada

Št. 12/2012 Ob-2219/12
Svet Ljudske univerze Kočevje razpisuje 

delovno mesto
direktorja/direktorice
na podlagi Zakona o organizaciji in fi-

nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08) in Zakona o izobra-
ževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96, 
110/06).

Poleg splošnih mora kandidat izpolnjeva-
ti še naslednje pogoje:

– izobrazba, pridobljena po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridoblje-
no po študijskih programih, ki v skladu z za-
konom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji 

in izobraževanju, od tega najmanj 3 leta na 
področju izobraževanja odraslih,

– naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
najmanj 5 let naziv mentor in

– opravljen ravnateljski izpit.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imeno-

van-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela 
bo 1. septembra 2012.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih razpisanih pogojev (potrdila 
o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost, program vodenja zavoda za obdobje 
od 2012 do 2017 in kratek življenjepis) po-
šljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov 
Svet Ljudske univerze Kočevje, Trg zbora 
odposlancev 30, 1330 Kočevje, z oznako 
»Prijava na razpis za direktorja«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet Ljudske univerze Kočevje

Št. 9000-1/2011 Ob-2246/12
Svet Centra za socialno delo Zagorje 

ob Savi na podlagi 34. in 35. člena Za-

kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 
23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 
61/10 – ZSVarPre in 62/10 ZUPJS) in 25., 
26., 27. člena Statuta Centra za socialno 
delo Zagorje ob Savi ter sklepa 3. korespon-
denčne seje Sveta Centra za socialno delo 
Zagorje ob Savi, z dne 2. 4. 2012, razpisuje 
delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno 
delo Zagorje ob Savi.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še na-
slednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. čle-
nom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna iz-
obrazba iz 69. člena Zakona o socialnem 
varstvu, pet let delovnih izkušenj;

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena 

Zakona o socialnem varstvu, dvajset let de-
lovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na 
področju socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu;

– opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna 
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom 
Republike Slovenije za splošno izobraže-
vanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je 
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, 
ki nima opravljenega programa za vodenje 
socialno varstvenega zavoda, mora pa ga 
opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja pet let. Z imeno-
vanim direktorjem se sklene delovno raz-
merje za določen čas trajanja mandata.

Začetek mandata bo najprej 1. 9. 2012 
oziroma po končanju postopka izbire.

Pisne prijave z overovljenimi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplo-
me, delovne knjižice, potrdilo ZPIZ o delov-
ni dobi, potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu po ZSV, morebitno dokazilo o opra-
vljenem programu za vodenje socialno 
varstvenega zavoda) naj kandidati v roku 
15 dni od objave razpisa pošljejo na naslov: 
Center za socialno delo Zagorje ob Savi, 
Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi, 
z oznako na ovojnici: »Razpis za direktorja 
ne odpiraj.«

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo 
kandidati predložiti življenjepis (Europass) 
in reference o dosedanjem delu ter program 
dela z vizijo za mandatno obdobje.

Svet si pridržuje pravica, da kandidate 
povabi na razgovor.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 
30 dni po končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo 
 Zagorje ob Savi

Razpisi delovnih mest
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Št. 4110-25/12 Ob-2175/12
Popravek

Na podlagi drugega odstavka 11. člena 
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – 
ZUKN) objavljamo

popravek
javnega zbiranja ponudb za prodajo ne-

premičnin.
V objavi besedila Javno zbiranje ponudb 

za prodajo nepremičnin (Uradni list RS, 
št. 24/12) se pri poglavju »Pogoji za ude-
ležbo v postopku javnega zbiranja ponudb«:

1) v četrti alineji 1. točke črta »5.«,
2) v 2. točki črta besedilo »Ponudniki 

morajo oddati popolno ponudbo z vsemi pri-
logami v 15 dneh od dneva objave javnega 
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS.« in se 
nadomesti z besedilom »Ponudniki morajo 
oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami 
do 20. aprila 2012.«
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

javni sklad

Št. 011-48/2011/29 Ob-2255/12
V skladu s sklepom ministra za vi-

soko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
št. 011-48/2011/6 z dne 21. 3. 2012 o jav-
nem pozivu se je na javni poziv objavljen 
v Uradni list RS, št. 22/12, ekspertna podro-
čja predlaganih kandidatov in kandidatk ne 
omogočajo zagotovitve zakonsko določe-
nih norm glede zastopanosti vseh področij 
znanstvenih ved, zato v skladu s sklepom 
ministra za šolstvo, znanost, kulturo in šport, 
011-48/2011/28, Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost, 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, ob 
12. uri, po objavi tega poziva v Uradnem 
listu RS.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

 Ob-2177/12
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Pi-

ran, na podlagi določb Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10) in 
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

namero
o ustanovitvi služnosti – javno zbiranje 

ponudb 
za postavitev sončnih elektrarn na 

strehah občinskih objektov  
v Občini Piran

1. Organizator javnega zbiranja ponudb: 
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, 
e-pošta: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti je postavitev sončne 

elektrarne na strehah objektov (v nadalje-
vanju: objekti):

– OŠ Cirila Kosmača, Oljčna pot 24, Pi-
ran, parc. št. 28/6, 1456/1, k.o. Piran;

– OŠ Sečovlje, Sečovlje 78, Sečovlje, 
parc. št. 1456/1, k.o. Sečovlje;

– Avditorij Portorož, Senčna pot 10, Por-
torož, parc. št. 1696/1, 1696/2, k.o. Por-
torož;

– Podružnična osnovna šola in vrtec Ci-
rila Kosmača, Sončna pot 20a, Portorož, 
parc. št. 1373/1, k.o. Portorož;

– OŠ Lucija, Fazan 1, Portorož, parc. 
št. 5423, 4908/1, k.o. Portorož.

Služnostni upravičenec (v nadaljevanju: 
tudi ponudnik) se obveže pred postavitvijo 
sončnih elektrarn, obnoviti strehe objektov, 
po obstoječi projektni dokumentaciji kolikor 
ta obstaja, vendar v skladu z novimi zahte-
vami PURES-a (Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah), objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 47 (30. 6. 2010), str. 7840–7843. 
Izolativnost streh mora po obnovi znašati 
Umax=0,20 W/m2K.

Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na strehi 

objektov, vključno z izvedbo napeljave ka-
blov in drugih instalacij, potrebnih za obra-
tovanje objekta;

– pravico vzdrževati vse objekte v skladu 
s tehničnim napredkom in razvojem;

– pravico dostopa do objektov preko 
nepremičnin ob vsakem času za potrebe 
obratovanja in vzdrževanja objektov in na-
prav.

Stvarna pravica služnosti se ustanavlja 
za dobo 25 let od sklenitve pogodbe.

Ponudbi morajo biti predloženi predra-
čuni s popisi del obnove streh na objektih.

Izhodiščno letno nadomestilo: najmanj 
4 % prihodka od prodaje električne energije 
elektrarn postavljenih na strehah objektov.

Vrednost obnove streh se upošteva pri 
znesku letnega nadomestila od prihodkov 
iz naslova prodaje pro izvedene električne 
energije.

Služnostni upravičenec začne nakazova-
ti letno nadomestilo na transakcijski račun 
Občine Piran, ko vsota tako določenih letnih 
nadomestil preseže vrednost izvedenih del 
obnove streh. Pri tem se upošteva sedanje 
cene, ki se ne diskontirajo ali obrestujejo.

3. Vrsta pravnega posla
Z izbranim ponudnikom se sklene slu-

žnostna pogodba za dobo 25 let, v obliki no-
tarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni po 
zaključku postopka javnega zbiranja ponudb 
oziroma 15 dni po izdaji sklepa o izboru naj-
ugodnejšega ponudnika.

Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, 
da bo:

– zaradi izgradnje ali obratovanja sonč-
nih elektrarn, na svoje stroške obnovil stre-
he objektov in pri tem upošteval obstoječo 
gradbeno dokumentacijo, kolikor ta obsta-
ja ter nove zahteve iz PURES-a (Pravilnik 
o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni 
list RS, št. 52/10); izolativnost strehe mora 
znašati Umax=0,20 W/m2K;

– pred izgradnjo sončnih elek-
trarn predložil za objekte pozitivno mnenje 
statika;

– zgradil sončne elektrarne na objektih 
in izvedel napeljavo kablov ter drugih insta-
lacij potrebnih za obratovanje navedenega 
objekta;

– pridobil vsa potrebna upravna dovolje-
nja za izgradnjo sončnih elektrarn;

Druge objave
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– termin izvedb postavitev sončnih elek-
trarn na strehah objektov je od 30. 6. 2012 
do 30. 8. 2012, Služnostni upravičenec se 
lahko z občino dogovori tudi o drugih ustre-
znih terminih za obnovo streh in postavitev 
sončnih elektrarn;

– med izvajanjem pogodbenih del na ce-
lotnem gradbišču upošteval in izvajal vse 
potrebne ukrepe varstva pri delu in var-
stva pred požarom;

– kot jamstvo za dobro izvedbo del 
v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naroč-
niku bančno garancijo v višini 5 % vrednosti 
del zamenjave in sanacije strehe, unovčljivo 
na prvi pisni poziv brez ugovora, z veljavno-
stjo do izročitve garancije banki za odpravo 
napak v garancijski dobi oziroma do primo-
predaje objekta;

– po končanih delih zamenjave in sana-
cije strehe izročil naročniku garancijo banke, 
unovčljivo na prvi pisni poziv brez ugovora, 
v višini 5 % vrednosti del sanacije strehe, 
kot jamstvo za odpravo napak v služnostni 
dobi. Garancija mora veljati celotno služno-
stno dobo;

– ves čas trajanja služnosti redno in na 
svoje stroške vzdrževal strehe in zagotavljal 
njihovo vodotesnost, vzdrževal strelovodne 
naprave ter naprave za odtekanje strešne 
meteorne vode kot tudi sončno elektrarno;

– po preteku služnostnega obdobja od-
stranil iz objektov vse dele sončnih elek-
trarn, saniral streho ter izdal garancijo za 
brezhibno vodotesnost streh za obdobje 
najmanj 5 let.

V ta namen ponudnik pri notarju depo-
nira izbrisno pobotnico za izbris podeljene 
služnosti, katero bo Občina Piran izkoristila 
v primeru, če ponudnik ne bo pristopil k iz-
vedbi pogodbeno dogovorjenih del oziroma 
dela ne bo izvedel v dogovorjenih terminih.

4. Pogoji pod katerimi se ponud-
ba predloži:

– Ponudnik mora do zaključka postop-
ka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 
500,00 EUR na transakcijski račun Občine 
Piran, št. TRR 01290-0100005871, odprt 
pri Banki Slovenije, sklic na številko 20100. 
Vsem ponudnikom, se varščina brez obresti 
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

– Ekonomska in finančna sposobnost 
ponudnika:

– ponudnik v zadnjih šestih mese-
cih pred objavo javnega naročila ne sme 
imeti blokiranega transakcijskega računa ter 
da v preteklem in tekočem letu ne posluje 
z izgubo,

– da znašajo povprečni letni pri-
hodki ponudnika v obdobju 2011 najmanj 
1.000.000,00 EUR,

– da ima ponudnik dostop do kreditnih 
linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denar-
ne prilive za čas trajanja izvedbe del (obno-
va strehe in postavitev sončne elektrarne). 
V vsakem primeru mora biti kreditni znesek 
vsaj 900.000 EUR.

– Tehnične zahteve elementov sončne 
elektrarne, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

– pridobljeni atesti po TUV 61215 in 
TUV 61730;

– minimalne instalirane moči elek-
trarn:

– OŠ Cirila Kosmača: 120 kW;
– OŠ Sečovlje: 160 kW;
– Avditorij Portorož: 110 kW;
– Podružnična osnovna šola in vr-

tec Cirila Kosmača Portorož: 100 kW;
– OŠ Lucija: 150 kW.

5. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku z navedbo nje-

govega TRR na katerega se varščina vrne.
– kot dokazilo v zvezi z ekonomsko in fi-

nančno sposobnostjo ponudnik ponudbi pri-
loži: BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP 
(samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki 
za leto 2011,

– pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12. 
2011 in izkaz poslovnega izida na dan 
31. 12. 2011,

– potrdilo poslovne banke, iz katerega je 
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred 
objavo razpisa noben od ponudnikovih od-
prtih transakcijskih računov ni bil blokiran,

– analizo energetskih potencialov objek-
tov za postavitev sončnih elektrarn,

– ponujen odstotek od prodaje električne 
energije, ki ne sme biti nižji od izhodiščnega,

– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je 
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let kot 
glavni izvajalec ali kot partner v skupnem 
nastopu izvedel najmanj 3 delujoče objekte 
sončnih elektrarn od tega:

– najmanj en objekt sončne elektrarne 
z nazivno močjo večjo od 150 KWp,

– najmanj dva objekta sončne elek-
trarne z nazivno močjo večjo od 50 KWp,

– dokazila, izjave, potrdila iz katerih je 
razvidno, da je v obdobju zadnjih 3 let so-
deloval kot glavni izvajalec ali kot partner 
v skupnem nastopu izvedel najmanj 3 de-
lujoče objekte sončnih elektrarn, kjer se 
je pred namestitvijo elektrarne izvedla tudi 
obnova streh,

– ponudbeni predračun s popisom del 
za zamenjavo in sanacijo streh na objektih,

– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slo-
venije (samostojni podjetniki posamezniki) 
oziroma sklep o vpisu v sodni register,

– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od 3 mesecev (pravne osebe),

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 
zbiranja ponudb,

– izjavo o veljavnosti ponudbe še naj-
manj 45 dni po preteku roka za odpiranje 
ponudb,

– pismo o nameri banke, o izdaji bančne 
garancije unovčljive na prvi pisni poziv brez 
ugovora, v višini 5 % vrednosti del obnove 
strehe, kot jamstvo za odpravo napak, re-
klamiranih v služnostni dobi,

– potrdilo o plačani varščini.
Ponudba mora biti veljavna 90 dni.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 

vse zgoraj navedena dokazila.
6. Merila za izbor
Merila za izbor:
1. Merilo: ponudbena vrednost sanacije 

strehe (10 točk)
Formula za izračun števila točk posa-

meznega ponudnika: Število točk = 10 * 
(ponudbena vrednost v EUR sanacije strehe 
posameznega ponudnika/najnižja ponudbe-
na vrednost v EUR najboljšega ponudnika).

2. Merilo: ponujen % od prodaje električ-
ne energije (60 točk)

Formula za izračun števila točk posame-
znega ponudnika: Število točk = 60 * (ponu-
jen % od prodaje električne energije posa-
meznega ponudnika/najvišji % od prodaje 
električne energije najboljšega ponudnika).

3. Merilo: skupna inštalirana moč na 
objektih (30 točk)

Formula za izračun števila točk posame-
znega ponudnika: Število točk = 30 * (sku-
pna instalirana moč (KWp) posameznega 
ponudnika/največja skupna instalirana moč 
(KWp) najboljšega ponudnika).

Število točk posameznega ponudnika se 
določi tako, da se rezultati 1., 2. in 3. merila 
seštejejo. Najboljši ponudnik je tisti, ki dose-
že najvišji seštevek.

V primeru dveh ali več enakovrednih – 
najugodnejših ponudb, bo naročnik s ponu-
dniki izvedel pogajanja.

7. Omejitve v postopku: Občina Piran si 
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim 
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma 
lahko župan začeti postopek kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi 
za to morali biti navedeni razlogi in brez 
odškodninske odgovornosti. Občina Piran si 
pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb 
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

8. Predložitev ponudbe
Ponudniki morajo pisne ponudbe dosta-

viti v zaprti ovojnici na vložišče občine, naj-
kasneje do torka, 8. 5. 2012, do 12. ure, na 
naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 
Piran. Na ovojnici mora biti naveden naziv 
oziroma ime ponudnika z oznako: »Ponud-
be za sončne elektrarne«. Ponudba, ki bo 
prispela po razpisnem roku, se bo štela kot 
nepravočasna ponudba in bo izločena iz po-
stopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju.

Ponudnik, ki bo oddal formalno nepo-
polno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če 
ponudba vsebuje bistvene elemente, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za do-
polnitev take ponudbe je pet dni po prejemu 
poziva za dopolnitev.

9. Odpiranje in izbor ponudb
– Odpiranje ponudb bo javno. Datum 

odpiranja ponudb je v torek, 8. 5. 2012, ob 
13. uri, v sobi št. 33.

– Izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje 
župan. Ponudbe, ki bodo prispele po raz-
pisanem roku, bo komisija izločila in o tem 
obvestila ponudnika.

– Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasneje 
v roku 15 dni po zaključku postopka javnega 
zbiranja ponudb oziroma 15 dni po izdaji 
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.

10. Ogled nepremičnin in ostale infor-
macije

Vse dodatne informacije glede ogledov 
lokacij ter obstoječe gradbene dokumen-
tacije objektov lahko interesenti dobijo na 
tel. št.:

– OŠ Cirila Kosmača: tel. 041/280-899, 
kontaktna oseba Darij Kozlovič;

– OŠ Sečovlje: tel. 05 6721-010, kontak-
tna oseba Aljoša Bagon;

– Avditorij Portorož: tel. 041/648-095, 
kontaktna oseba Robert Mahnič;

– Podružnična osnovna šola in vrtec Ciri-
la Kosmača Portorož: 040/832-228, kontak-
tna oseba Barbara Mrovlje;

– OŠ Lucija: tel. 041/691-972, kontaktna 
oseba Miodrag Vasič.

Informacije glede razpisne doku-
mentacije pa dobite na Občini Piran, 
tel. 05/671-03-26, kontaktna oseba Boris 
Kočevar ali 05/671-03-18, kontaktna ose-
ba Tjaša Radetič. Ogled objektov je možen 
samo po predhodnem dogovoru. Besedilo 
razpisa je objavljeno tudi na spletni strani 
Občine Piran – http://www.piran.si.

Občina Piran

 Ob-2178/12
Občina Kidričevo na podlagi 7. in 29. čle-

na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93, 6/94 Odl. US: U-I-13/94-65, 
45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 
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14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105, 
63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 
Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: 
U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95, 
74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99, 36/99 Odl. 
US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99, 
70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 
100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 
Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 
Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02, 108/03 
Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: 
U-I-111/04-21, 72/05, 100/05 – UPB1, 
21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPD-
PO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 
100/08, Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 
Odl. US: U-I-176/08-10) – ZLS, 22. v zvezi 
z 8. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 44. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 
55/09, 100/09 in 49/10) in Odloka o pro-
računu Občine Kidričevo za leto 2012, ter 
načrta ravnanja z občinskim stvarnim pre-
moženjem za leto 2012 (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 8/12), razpisuje

1. poziv
k izstavitvi ponudb za prodajo 

stvarnega premoženja v lasti Občine 
Kidričevo v letu 2012

I. Prodajalec: Občina Kidričevo, Uli-
ca Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, 
tel. 02/799-06-10, faks 02/799-06-19.

II. Predmeti prodaje in izhodiščne cene
Nezazidana stavbna zemljišča

Št. 
parcele

Površina 
v m2 Katastrska občina Cena po m2 v €

brez 20 % DDV
Skupna izhodiščna 

cena v €

767/7 2.279 394 – Gerečja vas 35,00 79.765,00
brez 20 % DDV

III. Pogoji sodelovanja: ponudbo za 
nakup nepremičnin lahko dajo fizične in 
pravne osebe, ki položijo varščino v viši-
ni 10 % izhodiščne cene posamezne ne-
premičnine na TRR Občine Kidričevo, 
št. 01245-0100017097, s pripisom »Varšči-
na za nakup nepremičnin 2012«. Prodajalec 
plačane varščine ne bo obrestoval. Ponu-
dnik mora ponuditi izhodiščno ali višjo ceno.

IV. Vsebina ponudbe: ponudba mora 
vsebovati točen naziv in naslov oziroma se-
dež ponudnika, navedbo zemljišča, za kate-
rega je ponudnik zainteresiran in ponujeno 
ceno. Ponudbi mora biti priloženo:

– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopija osebne izkaznice za fizične 

osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne 

osebe oziroma za samostojne podjetnike 
priglasitev pri pristojnem davčnemu uradu,

– potrdilo davčne uprave o ID za DDV 
oziroma davčni številki, matično številko in 
številko TRR ter enoto banke za primer vra-
čila varščine,

– pisno izjavo o strinjanju s pogoji jav-
nega razpisa.

V. Plačilni in ostali pogoji prodaje: nepre-
mičnine se prodajajo v obstoječem stanju. 
Ponudnik je vezan na ponudbo še 60 dni po 
poteku roka za oddajo ponudbe. Izhodišč-
na cena ne vsebuje DDV ter ostalih stro-
škov. Kupec plača vse davščine v skladu 

z Zakonom o davku na dodano vrednost 
in stroške overitve podpisov ter zemljiško-
knjižnega prenosa lastništva. Izbrani ponu-
dnik mora kupoprodajno pogodbo skleniti 
v roku 15 dni po prejemu poziva prodajalca. 
Plačilo se opravi v roku 8 dni po podpisu 
kupoprodajne pogodbe na TRR Občine Ki-
dričevo, št. 01245-0100017097, pri čemer 
se varščina všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v navedenem roku je bistvena sesta-
vina pravnega posla. Če izbrani ponudnik 
ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma 
odstopi od pogodbe ali če ne plača kupnine 
v predpisanem roku, ima prodajalec pravi-
co odstopiti od pogodbe oziroma razdreti 
že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka 
za izpolnitev. V vseh primerih iz prejšnjega 
stavka se varščina kupcu ne vrne. V tem pri-
meru lahko prodajalec sklene pogodbo z na-
slednjim najugodnejšim ponudnikom brez 
novega razpisa. Neuspelemu ponudniku se 
varščina vrne brezobrestno v 8 dneh po 
končanem postopku javnega zbiranja po-
nudb. Nepremičnina preide v last in posest 
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh 
ostalih stroškov. Prodajalec si pridržuje pra-
vico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom 
ne sklene pogodbe, oziroma lahko začeti 
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve po-
godbe, pri čemer ponudnikom priznava le 
izkazane stroške v zvezi v prevzemom raz-
pisne dokumentacije.

VI. Postopek: ponudniki svoje pisne po-
nudbe v zaprti kuverti pošljejo priporočeno 
po pošti ali oddajo osebno, do vključno 
23. aprila 2012, na sedež Občine Kidriče-
vo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidri-
čevo, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine«. Osebno prinesene 
ponudbe je treba do navedenega datuma 
do 14. ure oddati v sprejemni pisarni Ob-
čine Kidričevo.

VII. Javno odpiranje ponudb: pravočasno 
prispele in na zaprti kuverti pravilno označe-
ne ponudbe bo javno odprla in pregledala 
imenovana komisija, in sicer v ponedeljek, 
23. aprila 2012, ob 14.15, v sejni sobi na 
sedežu Občine Kidričevo. O izidu javnega 
zbiranja ponudb bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva javnega od-
piranja ponudb.

VIII. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je izključno cena. V primeru enakih 
ponudb se bo med ponudniki opravila javna 
dražba.

IX. Dodatne informacije in ogled: kon-
taktna oseba je višji svetovalec župa-
na za pravne zadeve mag. Egon Repnik, 
univ. dipl. prav., ki v času uradnih ur daje 
informacije na sedežu Občine Kidriče-
vo, tel. 02/799-06-12 ali elektronski pošti: 
egon.repnik@kidricevo.si

Občina Kidričevo

Št. 0078/2012 Ob-2191/12
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 

Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana, ob-
javlja na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), Splošnih pogojev 
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 101/08 s spremembami) in Finančnega 
načrta Javnega stanovanjskega sklad Me-
stne občine Ljub ljana za leto 2012
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javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca/na je mo-
dajalca nepremičnin in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Javni stanovanj-
ski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarni-
kova 3, 1000 Ljub ljana, matična številka: 
1719572000, ID za DDV: SI41717031.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje so 4 poslovni prostori 

– lokali, in sicer trije v stavbi na naslovu Za-
dobrovška cesta 10 v Ljub ljani, en poslovni 
prostor pa v stavbi na naslovu Šmartinska 
cesta 58 v Ljub ljani.

Trije poslovni prostori, ki so locirani 
v 2. etaži (pritličju) objekta na naslovu Za-
dobrovška cesta 10, Ljub ljana, v katastrski 
občini 1772-Slape, so izdelani do podaljša-
ne 3. gradbene faze, posamezni kupec pa 
si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja 
in projektira notranje instalacije lokala, no-
tranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, 
stropov in tlakov. Lokali so komunalno ure-
jeni. Ogrevanje vseh lokalov je zasnovano 
konvektorsko. Na voljo so vsi inštalacijski 
priključki z lastnimi števci, razvodi po lokalih 
niso izvedeni.

Prodajalec je dne 4. 1. 2012 predlagal vpis 
etažne lastnine za stavbo z ID št. 1772-5117, 
stoječo na parc. št. 715/11, katastrska obči-
na 1772 Slape (ID 1772-715/11-0). Nave-
den zemljiško knjižni predlog za vpis etažne 
lastnine na navedenih nepremičninah se je 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča eviden-
tiral pod opr. Dn 1147/2012.

Predvidena dejavnost, ki naj bi se opra-
vljala v lokalih na Zadobrovški cesti 10 je 
trgovska, servisna ali mirna poslovna de-
javnost. V primeru, da bo kupec v poslov-
nem prostoru izvajal gostinsko dejavnost, 
je obratovalni čas lokala omejen na čas 
med 7. in 21. uro v dnevu. Dogovor o obra-
tovalnem času lokala za primer izvajanja 
gostinske dejavnosti je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

En poslovni prostor, ki je lociran v 4. etaži 
(pritličju) objekta na naslovu Šmartinska 58, 
Ljub ljana, v katastrski občini 2706-Zelena 
Jama, so izdelani do podaljšane 3. grad-
bene faze, posamezni kupec pa si glede 
na zahteve dejavnosti sam izvaja in pro-
jektira notranje instalacije lokala, notranjo 
gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov 
in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za 
ogrevanje vseh lokalov je predvidena kom-
paktna toplotna postaja, ki je locirana v to-
plotni postaji TP 2 v 3. etaži objekta A3. Za 
vsak lokal je predviden priključek hladne 
vode. Topla sanitarna voda za potrebe loka-
la se pripravlja individualno v vsakem lokalu. 
Predviden je tudi priključek elektrike ter tele-
fonska instalacija do lokala.

Prodajalec je predlagal vpis etažne la-
stnine na nepremičninah s parc. št. 1488/16, 
1488/17, 1488/18, 1488/19, 1488/6 in 
1488/13, vse k.o. Zelena jama. Naveden 
zemljiško knjižni predlog za vpis lastninske 
pravice na navedenih nepremičninah se je 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča eviden-
tiral pod opr. Dn št. 35281/2010.

Predvidena dejavnost, ki naj bi se opra-
vljala v lokalu na Šmartinski cesti 58 je trgo-
vska, servisna ali mirna poslovna dejavnost.

Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, ID šte-

vilka: 1772-5117-29, v 2. etaži (pritličje) na 
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljub ljana, 
v izmeri 74,01 m2. K poslovnemu prostoru 
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 142.800,00 EUR.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID šte-

vilka: 1772-5117-30, v 2. etaži (pritličje) na 
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljub ljana, 
v izmeri 59,63 m2. K poslovnemu prostoru 
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 121.700,00 EUR.
2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID šte-

vilka: 1772-5117-31, v 2. etaži (pritličje) na 
naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljub ljana, 
v izmeri 70,76 m2. K poslovnemu prostoru 
sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 138.300,00 EUR.
2.4 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID 

številka: 2706-1026-404, v 4. etaži (pritli-
čje) na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljub-
ljana, v izmeri 51,75 m2, shramba v 3. etaži 
objekta, v izmeri 8,50 m2, v skupni izmeri 
60,25 m2, in 2 parkirni mesti v 3. etaži objek-
ta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-14, 
v izmeri: 14,30 m2 in parkirno mesto z ID: 
12706-1028-38, v izmeri 14,25 m2. K po-
slovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del 
skupnih delov.

Izhodiščna cena: 87.200,00 EUR.
Navedene izhodiščne cene vključujejo 

davek na dodano vrednost, ki ga plača ku-
pec.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij 
v primeru napak ne bomo upoštevali.

3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo prodajalec upošteval kot edino merilo 
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s skle-
pom izbran najboljši oziroma najugodnejši 
ponudnik.

3.3. Izbrani ponudnik plača celotno ku-
pnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od 
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se 
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupni-
ne je bistvena sestavina pogodbe.

3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil 
prodajne pogodbe in/ali plačal celotne ku-
pnine v določenem roku, se šteje, da od-
stopa od nakupa, plačano varščino pa ob-
drži prodajalec, ki lahko sklene prodajno 
pogodbo z naslednjim najugodnejšim po-
nudnikom.

3.5. Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini v pristojni zemljiški knjigi.

3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi pristojnega sodišča.

Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnut-
ka prodajne pogodbe.

4. Predmet oddaje in izhodiščna cena 
najema:

Posamezen poslovni prostor bo predmet 
oddaje v najem izključno v primeru neuspe-
šnega javnega zbiranja ponudb za prodajo 
posameznega poslovnega prostora po tem 
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje po-
nudb za prodajo poslovnih prostorov se za 
konkreten posamezen poslovni prostor šteje 
za neuspešno, če organizator tega javnega 
zbiranja po izvedbi postopka ne more skle-
niti prodajne pogodbe z nobenim od ponu-
dnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po 
Zakonu o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje so 4 poslovni prostori, 
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega 
zbiranja ponudb.

4.1 Poslovni prostor – lokal št. 1 na Za-
dobrovški cesti 10, v izmeri 74,01 m2, ID 
številka: 1772-5117-29.

Izhodiščna cena najema nepremičnine 
na mesec znaša: 571 EUR.

4.2 Poslovni prostor – lokal št. 2 na Za-
dobrovški cesti 10, v izmeri 59,63 m2, ID 
številka: 1772-5117-30.

Izhodiščna cena najema nepremičnine 
znaša: 460 EUR.

4.3 Poslovni prostor – lokal št. 3 na Za-
dobrovški cesti 10, v izmeri 70,76 m2, ID 
številka: 1772-5117-31.

Izhodiščna cena najema nepremičnine 
znaša: 546 EUR.

4.4 Poslovni prostor – lokal št. 4 na 
Šmartinski cesti 58, v izmeri 60,25 m2, ID 
številka: 2706-1026-404.

Izhodiščna cena najema nepremičnine 
znaša:

– 10 EUR za 1 m2 poslovnega prostora 
in 3,70 EUR za 1 m2 shrambe (za 60,25 m2 
skupaj 548,95 EUR).

Navedenemu poslovnemu prostoru pri-
padata tudi dve parkirni mesti, ki ju je naje-
mnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj 
za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2 
znaša 70,23 EUR).

Navedene izhodiščne cene najema ne 
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik 
v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Pogoji najema:
5.1. Nepremičnina se oddaja po nače-

lu »videno – najeto«, poznejših reklamacij 
v primeru napak ne bomo upoštevali.

5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo organizator upošteval kot edino meri-
lo ponujeno ceno najema za m2 poslovne-
ga prostora in shrambe, kar pomeni, da bo 
s sklepom izbran najboljši oziroma najugo-
dnejši ponudnik.

5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati naje-
mnino na podlagi izstavljenega računa naj-
kasneje do dneva navedenega na računu 
(tj. predvidoma do 15. v mesecu za teko-
či mesec). Vplačana varščina se bo vštela 
v najemnino.

5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil 
najemne pogodbe v določenem roku, se 
šteje, da odstopa od najema, plačano var-
ščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene 
najemno pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom.

Ostali pogoji najema so razvidni iz osnut-
ka najemne pogodbe.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine 
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine) 
oziroma varščino v višini ene izhodiščne 
cene najema nepremičnine (v primeru po-
nudbe za najem nepremičnine). Varščino je 
potrebno plačati na račun namenskih sred-
stev JSS MOL številka 01261-6520972441, 
sklic na številko 1201-0002. Plačana var-
ščina se izbranemu ponudniku (kupcu/naje-
mniku) vračuna v kupnino oziroma najemni-
no, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 15 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, številko te-
lefona in telefaksa, naziv in naslov banke za 
vračilo varščine) (Priloga 1),
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– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne 
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene 
za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga 
2),

– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za ude-
ležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloga 
3, 4, 5, 6, 7).

Ponudbo mora podpisati pooblaščena 
oseba.

6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe 
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali 
oddati v vložišče organizatorja: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, 
Zarnikova 3, Ljub ljana, v zaprti ovojnici.

Ovoj ponudb mora biti opremljen z na-
slednjimi podatki:

– »ponudba za nakup nepremičnine – lo-
kal št. _____ naslov – Ne odpiraj!«

ali
– »ponudba za najem nepremičnine – lo-

kal št. _____ naslov – Ne odpiraj!«
Na hrbtni strani ovojnice morata biti na-

slov in žig pošiljatelja. Organizator bo upo-
števal le pravočasne in pravilne ponudbe.

Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki 
bodo vročene na navedeni naslov do vključ-
no 8. 5. 2012, do 10. ure.

6.4. Ponudniki morajo 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 treh mesecev od dneva, dolo-
čenega za oddajo ponudbe (za samostojne 
podjetnike posameznike) oziroma dokazilo 
o registraciji 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 3).

– dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo 
ponudbe (Priloga 4),

– program dejavnosti, ki naj bi se od-
vijale v posameznem poslovnem prostoru 
(Priloga 5),

– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6),
– pisna izjava ponudnika, da zoper po-

nudnika ni uveden ali začet kateri izmed 
postopkov zaradi insolventnosti ali kate-
ri izmed postopkov prisilnega prenehanja 
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem preneha-
nju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07), 
(Priloga 7),

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 
zbiranja ponudb (Priloga 7),

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
90 dni od dneva poteka roka za oddajo po-
nudbe (Priloga 7).

Če ponudnik sodeluje po pooblaščen-
cu mora slednji predložiti notarsko overjeno 
pooblastilo.

7. Dodatne informacije in dokumentacija 
za pripravo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na 
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani or-
ganizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo, 
podpišejo, opremijo z žigom ter po zapore-
dnih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem, 
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se 
priloži zahtevan dokument.

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma 
najemom in ogledom nepremičnin v času 
razpisa lahko zainteresirani ponudniki do-
bijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš 
Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.toma-
zin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak, 

tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@lju-
bljana.si.

Ogled posamezne nepremičnine in do-
kumentacije v zvezi z nepremičnino je mo-
žen po predhodnem dogovoru.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
8. 5. 2012 na sedežu organizatorja Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana 
Zarnikova 3, Ljub ljana, v sejni sobi v 3. nad-
stropju, z začetkom ob 10.30.

Predstavniki ponudnikov se morajo v pri-
meru prisotnosti pri odpiranju ponudb izka-
zati z osebnim dokumentom oziroma s poo-
blastilom ponudnika.

8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je višina ponujene kupnine oziroma 
najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi 
v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.

8.3. V primeru, da bo prispelo več naj-
ugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija 
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko 
kupnino oziroma najemnino opravila doda-
tna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši 
ponudniki naknadno povabljeni.

8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.

8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi 
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe 
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lah-
ko začeti postopek do sklenitve prodajne 
ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez 
obrazložitve in odškodninske odgovornosti, 
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.

Besedilo tega javnega zbiranja ponudb 
je objavljeno v Uradnem listu RS, na sple-
tni strani Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana: www.jssmol.si in 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana: 
www.ljubljana.si.

Priloge te objave javnega zbiranja po-
nudb so osnutek prodajne pogodbe, osnu-
tek najemne pogodbe ter obrazci za pripra-
vo ponudbe in so objavljene samo na zgoraj 
navedenih spletnih straneh.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 47802-005/2012-3 Ob-2221/12
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 

Benedikt, razpisuje na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPD-
SLS (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine 
Benedikt za leto 2012 (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 8/12), Letnega programa 
prodaje občinskega finančnega in stvarnega 
premoženja za leto 2012, ki ga je Občin-
ski svet Občine Benedikt sprejel dne 14. 3. 
2012, in Sklepa Občinskega sveta Občine 
Benedikt z dne 15. 3. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih 

nezazidanih stavbnih zemljišč  
za individualno stanovanjsko gradnjo, 

parc. št. 495/13 in 495/42,  
obe k.o. Benedikt

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov 
trg 5, 2234 Benedikt.

2. Predmet prodaje:
a. nepremičnina parc. št. 495/13 (ID 

4601418) v izmeri 890 m2, šifra k.o. 520-Be-
nedikt.

Predmetna nepremičnina je komunalno 
opremljena, namenjena za stanovanjsko 
gradnjo.

Nepremičnina se prodaja v skladu z Od-
lokom o zazidalnem načrtu individualne sta-
novanjske gradnje Benedikt II (Uradni list 
RS, št. 16/89).

Izhodiščna cena nepremičnine je 
30,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruk-
tura.

b. nepremičnina parc. št. 495/42 (ID 
876870) v izmeri 608 m2, šifra k.o. 520-Be-
nedikt.

Predmetna nepremičnina je komunalno 
opremljena, namenjena za stanovanjsko 
gradnjo.

Nepremičnina se prodaja v skladu z Od-
lokom o zazidalnem načrtu individualne sta-
novanjske gradnje Benedikt II (Uradni list 
RS, št. 16/89).

Izhodiščna cena nepremičnine je 
20,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruk-
tura.

Vloga za nakup stavbnih zemljišč in vzo-
rec prodajne pogodbe sta objavljena na 
spletni strani Občine Benedikt: http://www.
benedikt.si/, rubrika Aktualno, v pisni obliki 
pa pri javni uslužbenki Darji Zemljina, tel.: 
02/703-60-38.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja – prodajna pogodba.

4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a. Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od 

objave v Uradnem listu Republike Sloveni-
je. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni 
obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da 
je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta 
tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo 
svoje ponudbe osebno na sedežu občine 
ali pošljejo priporočeno po pošti. Na ovojnici 
mora biti vidno označen naslov prodajalca 
in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje po-
nudb za prodajo stavbnih zemljišč 495/13, 
495/42-Benedikt«. Na hrbtni strani mora biti 
naslov ponudnika. Ponudbe morajo na na-
slov prispeti v 15 dneh od objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

c. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, 
da je ponudnik plačal varščino v višini 10 % 
izhodiščne prodajne cene – vrednosti ze-
mljišča na transakcijski račun Občine Bene-
dikt, št. 01100-0100014890, odprt pri Banki 
Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje 
ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 495/13 
in 495/42-Benedikt«.

d. Ponudniki morajo ponudbi priložiti 
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne 
izkaznice ali potnega lista, in dokazilo o pla-
čilu varščine. V ponudbi mora biti navedena 
davčna številka, številka transakcijskega ra-
čuna, telefonska številka, nepremičnina in 
ponujena cena.

e. Prodajalec bo upošteval le pravoča-
sne in pravilne ponudbe.

f. Komisija za vodenje in nadzor postop-
ka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika, 
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi 
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentaci-
jo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od 
dneva prejema poziva za dopolnitev.

g. Prodajna pogodba bo sklenjena 
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo 
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpi-
sa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo 
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eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni 
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo 
med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Benedikt:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

h. Kupec plača davek na dodano vre-
dnost (DDV) in vse stroške v zvezi s prodajo 
ter stroške, povezane s prenosom lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo.

i. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu 
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo 
in kupnino poravnati v roku 15 dni po iz-
stavitvi računa na transakcijski račun Obči-
ne Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt 
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupni-
ne v določenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

j. Plačana varščina se kupcu vračuna 
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brez-
obrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri naju-
godnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne 
sklene prodajne pogodbe v določenem roku, 
zapade varščina v korist prodajalca – Obči-
ne Benedikt in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe.

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

a. Odpiranje pravočasnih in pravilno 
označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi 
Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Be-
nedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbiranje 
ponudb, in sicer ob 9. uri.

b. Ponudnike bomo o izbiri obvestili naj-
kasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja 
ponudb.

c. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan na-
slednji kriterij: višina ponujene kupnine.

d. Prodajalec na podlagi tega javnega 
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi po-
godbe o prodaji nepremičnine z nobenim 
od ponudnikov in lahko začeti postopek do 
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povr-
ne stroške ponudnikom v višini izkazanih 
stroškov.

6. Informacije: zainteresirani ponudniki 
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji 
prodaje oziroma vsa pojasnila v zvezi s pro-
dajo in ogledom nepremičnine v času javne-
ga zbiranja ponudb lahko dobijo na Občini 
Benedikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11, 
oziroma na tel. 02/703-60-38, v ponedeljek, 
torek in četrtek, od 8.–13. ure, v sredo od 
8.–15.30 in v petek od 8.–11. ure.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem dogovoru.

Občina Benedikt

Št. 47802-004/2012-3 Ob-2222/12
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 

Benedikt, razpisuje na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPD-
SLS (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine 
Benedikt za leto 2012 (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 8/12), Letnega programa 
prodaje občinskega finančnega in stvarnega 

premoženja za leto 2012, ki ga je Občin-
ski svet Občine Benedikt sprejel dne 14. 3. 
2012, in Sklepa Občinskega sveta Občine 
Benedikt z dne 15. 3. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

parc. št. 452/1, k.o. Benedikt
1. Naziv in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov 
trg 5, 2234 Benedikt.

2. Predmet prodaje:
a. nepremičnina parc. št. 452/1 (ID 

3047945), v izmeri 1879 m2, šifra k.o. 
520-Benedikt.

Predmetna nepremičnina je komunalno 
opremljena.

Nepremičnina se prodaja v skladu z Od-
lokom o zazidalnem načrtu za obrtno-in-
dustrijsko cono Benedikt II (Uradni list RS, 
št. 29/01).

Izhodiščna cena nepremičnine je 
30,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruk-
tura.

Vloga za nakup zemljišč in vzorec prodaj-
ne pogodbe sta objavljena na spletni strani 
Občine Benedikt: http://www.benedikt.si/, 
rubrika Aktualno, v pisni obliki pa pri javni 
uslužbenki Darji Zemljina, tel. 02/703-60-38.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja – prodajna pogodba.

4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a. Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od 

objave v Uradnem listu Republike Sloveni-
je. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni 
obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, 
da je na odpiranju možno preveriti, da je 
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudni-
ki oddajo svoje ponudbe osebno na sede-
žu občine ali pošljejo priporočeno po pošti. 
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov 
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbi-
ranje ponudb za prodajo zemljišč 452/1-Be-
nedikt«. Na hrbtni strani mora biti naslov 
ponudnika. Ponudbe morajo na naslov pri-
speti v 15 dneh od objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

c. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, 
da je ponudnik plačal varščino v višini 10 % 
izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemlji-
šča na transakcijski račun Občine Benedikt, 
št. 01100-0100014890, odprt pri Banki Slo-
venije, z navedbo »varščina za zbiranje po-
nudb za prodajo zemljišč 452/1-Benedikt«.

d. Ponudniki morajo ponudbi priložiti 
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne 
izkaznice ali potnega lista in dokazilo o pla-
čilu varščine. V ponudbi mora biti navedena 
davčna številka, številka transakcijskega ra-
čuna, telefonska številka, nepremičnina in 
ponujena cena.

e. Prodajalec bo upošteval le pravoča-
sne in pravilne ponudbe.

f. Komisija za vodenje in nadzor postop-
ka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika, 
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi 
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentaci-
jo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od 
dneva prejema poziva za dopolnitev.

g. Prodajna pogodba bo sklenjena 
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo 
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpi-
sa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo 
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni 
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo 

med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Benedikt:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

h. Kupec plača davek na dodano vre-
dnost (DDV) in vse stroške v zvezi s prodajo 
ter stroške, povezane s prenosom lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo.

i. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu 
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo 
in kupnino poravnati v roku 15 dni po iz-
stavitvi računa na transakcijski račun Obči-
ne Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt 
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupni-
ne v določenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

j. Plačana varščina se kupcu vračuna 
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brez-
obrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri naju-
godnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne 
sklene prodajne pogodbe v določenem roku, 
zapade varščina v korist prodajalca – Obči-
ne Benedikt in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe.

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

a. Odpiranje pravočasnih in pravilno 
označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi 
Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Be-
nedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbiranje 
ponudb, in sicer ob 9. uri.

b. Ponudnike bomo o izbiri obvestili naj-
kasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja 
ponudb.

c. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan na-
slednji kriterij: višina ponujene kupnine.

d. Prodajalec na podlagi tega javnega 
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi po-
godbe o prodaji nepremičnine z nobenim 
od ponudnikov in lahko začeti postopek do 
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povr-
ne stroške ponudnikom v višini izkazanih 
stroškov.

6. Informacije: zainteresirani ponudniki 
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji 
prodaje oziroma dobijo vsa pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnine v času 
javnega zbiranja ponudb na Občini Bene-
dikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11, oziro-
ma na tel. 02/703-60-80, v ponedeljek, torek 
in četrtek od 8.–13. ure, v sredo od 8.–15.30 
in v petek od 8.–11. ure.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem dogovoru.

Občina Benedikt

Št. 47802-003/2012-3 Ob-2223/12
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 

Benedikt, razpisuje na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPD-
SLS (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine 
Benedikt za leto 2012 (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 8/12), Letnega programa 
prodaje občinskega finančnega in stvarnega 
premoženja za leto 2012, ki ga je Občin-
ski svet Občine Benedikt sprejel dne 14. 3. 
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2012, in Sklepa Občinskega sveta Občine 
Benedikt z dne 15. 3. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

parc. št. 458/4, k.o. Benedikt
1. Naziv in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov 
trg 5, 2234 Benedikt.

2. Predmet prodaje:
a. nepremičnina parc. št. 458/4 (ID 

2372101), v izmeri 6831 m2, šifra k.o. 
520-Benedikt.

Predmetna nepremičnina je komunalno 
opremljena.

Nepremičnina se prodaja v skladu z Od-
lokom o zazidalnem načrtu za obrtno-in-
dustrijsko cono Benedikt II (Uradni list RS, 
št. 29/01).

Izhodiščna cena nepremičnine je 
20,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.

V ceno je zajeta komunalna infrastruk-
tura.

Vloga za nakup zemljišč in vzorec prodaj-
ne pogodbe sta objavljena na spletni strani 
Občine Benedikt: http://www.benedikt.si/, 
rubrika Aktualno, v pisni obliki pa pri javni 
uslužbenki Darji Zemljina, tel. 02/703-60-38.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja – prodajna pogodba.

4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a. Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od 

objave v Uradnem listu Republike Sloveni-
je. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni 
obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, 
da je na odpiranju možno preveriti, da je 
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudni-
ki oddajo svoje ponudbe osebno na sede-
žu občine ali pošljejo priporočeno po pošti. 
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov 
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbi-
ranje ponudb za prodajo zemljišč 458/4-Be-
nedikt«. Na hrbtni strani mora biti naslov 
ponudnika. Ponudbe morajo na naslov pri-
speti v 15 dneh od objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

c. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, 
da je ponudnik plačal varščino v višini 10 % 
izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemlji-
šča na transakcijski račun Občine Benedikt, 
št. 01100-0100014890, odprt pri Banki Slo-
venije, z navedbo »varščina za zbiranje po-
nudb za prodajo zemljišč 458/4-Benedikt«.

d. Ponudniki morajo ponudbi priložiti 
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne 
izkaznice ali potnega lista in dokazilo o pla-
čilu varščine. V ponudbi mora biti navedena 
davčna številka, številka transakcijskega ra-
čuna, telefonska številka, nepremičnina in 
ponujena cena.

e. Prodajalec bo upošteval le pravoča-
sne in pravilne ponudbe.

f. Komisija za vodenje in nadzor postop-
ka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika, 
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi 
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentaci-
jo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od 
dneva prejema poziva za dopolnitev.

g. Prodajna pogodba bo sklenjena 
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo 
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpi-
sa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo 
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni 
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo 
med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in 

nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Benedikt:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

h. Kupec plača davek na dodano vre-
dnost (DDV) in vse stroške v zvezi s prodajo 
ter stroške, povezane s prenosom lastnin-
ske pravice v zemljiško knjigo.

i. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu 
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo 
in kupnino poravnati v roku 15 dni po iz-
stavitvi računa na transakcijski račun Obči-
ne Benedikt, št. 01100-0100014890, odprt 
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupni-
ne v določenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

j. Plačana varščina se kupcu vračuna 
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brez-
obrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri naju-
godnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne 
sklene prodajne pogodbe v določenem roku, 
zapade varščina v korist prodajalca – Obči-
ne Benedikt in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe.

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

a. Odpiranje pravočasnih in pravilno 
označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi 
Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Be-
nedikt, naslednji dan, ko se zaključi zbiranje 
ponudb, in sicer ob 9. uri.

b. Ponudnike bomo o izbiri obvestili naj-
kasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja 
ponudb.

c. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan na-
slednji kriterij: višina ponujene kupnine.

d. Prodajalec na podlagi tega javnega 
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi po-
godbe o prodaji nepremičnine z nobenim 
od ponudnikov in lahko začeti postopek do 
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povr-
ne stroške ponudnikom v višini izkazanih 
stroškov.

6. Informacije: zainteresirani ponudniki 
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji 
prodaje oziroma dobijo vsa pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnine v času 
javnega zbiranja ponudb na Občini Bene-
dikt, pri Darji Zemljina, pisarna št. 11, oziro-
ma na tel. 02/703-60-80, v ponedeljek, torek 
in četrtek od 8.–13. ure, v sredo od 8.–15.30 
in v petek od 8.–11. ure.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem dogovoru.

Občina Benedikt

Št. 4780-329/2011-11 Ob-2244/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/2010) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Ljub ljana v vrednosti pod 200.000 evrov 
za leto 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za 
DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet prodaje je poslovni pro-
stor št. K01 v skupni izmeri 75,20 m2, ki 
se nahaja v kletni etaži v objektu na na-
slovu Njegoševa 6 v Ljub ljani z ID oznako 
št. 1726-425-98 v k.o. 1726-Šentpeter in 
v naravi predstavlja vetrolov, tri prostore, 
skladišče in sanitarije. Predmetna nepre-
mičnina je v času prodaje zasedena z na-
jemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno 
najemno razmerje za nedoločen čas. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 54.140,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je poslovni pro-

stor št. P01 v skupni izmeri 28,64 m2, ki se 
nahaja v pritličju objekta na naslovu Njego-
ševa 6 v Ljub ljani z ID 1726-425-94 v k.o. 
1726-Šentpeter in v naravi predstavlja en 
večji prostor, garderobo in sanitarije. Pred-
metna nepremičnina je v času prodaje za-
sedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem 
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 
čas. Predmetna nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 
2012.

Izhodiščna cena: 67.880,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni pro-

stor št. P02 v izmeri 32,52 m2, ki se nahaja 
v pritličju objekta in kletni prostor, v izmeri 
18,60 m2, ki se nahaja v kleti objekta na 
naslovu Njegoševa 6 v Ljub ljani v skupni 
izmeri 51,12 m2 z ID 1726-425-95 v k.o. 
1726-Šentpeter in v naravi predstavlja en 
večji prostor in hladilnico. Garderoba s sa-
nitarijami je ločena in ni povezana z direk-
tnim dostopom, prav tako je ločena klet, ki 
se nahaja pod poslovnim prostorom in ni 
povezana z direktnim dostopom. Predme-
tna nepremičnina je v času prodaje prazna. 
Predmetna nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2012.

Izhodiščna cena: 90.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje so nezazidana 

stavbna zemljišča:
– parc. št. 627/3 (ID oznaka 1730-627/3-0) 

njiva, v izmeri 155 m2,
– parc. št. 635/3 (ID oznaka 1730-635/3-0) 

njiva, v izmeri 25 m2,
– parc. št. 635/4 (ID oznaka 1730-635/4-0) 

njiva, v izmeri 266 m2

vse k.o. 1730-Moste, skupaj 446 m2.
Zemljišča se nahajajo v območju ureja-

nja MO-129 Moste, z namensko rabo CDd 
– območja centralnih dejavnosti brez sta-
novanj.

Izhodiščna cena za zemljišča je 
111.500,00 EUR.

Navedena izklicna cena ne vključuje 
20 % davka na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa;
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3.3 Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo in bo s sklepom župana izbran za naju-
godnejšega ponudnika;

3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. V nasprotnem primeru se 
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati 
vplačano varščino;

3.4 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojni zemljiški knjigi;

3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe;

3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na promet nepre-
mičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča;

4. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, 
ki jo je potrebno plačati na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine 
Ljub ljana, št. 01261-0100000114, sklic na 
štev. 000-431000 v primeru prodaje zemljišč 
iz točke 2.4 je sklic na št. 007-432000.

Plačana varščina se izbranemu ponudni-
ku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni 
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke za vračilo varščine) in na-
vedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno po-
nudbo z vsemi prilogami do vključno 5. 5. 
2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana 
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo pri-
poročeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine št. ____ na naslovu ___________« na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija 
za izvedbo postopka razpolaganja s stvar-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudniki morajo oddati ponudbo za ze-
mljišča pod točko 2.4 priporočeno po pošti 
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Po-
nudba za nakup nepremičnin v enoti ureja-
nja MO-129 Moste« na naslov: Mestna ob-
čina Ljub ljana, Komisija za izvedbo postop-
ka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, 1000 Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,

– fotokopijo osebnega dokumenta (fizič-
ne osebe),

– overjen izpis iz sodnega registra (prav-
ne osebe), ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne 

ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 1. 8. 2012;
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše 
podatke o predmetni nepremičnini in infor-
macije za ogled predmetne nepremičnine, 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, 
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
premičninami, pri kontaktni osebi Marini An-
žur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: 
marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnin na naslovu Njegoše-
va 6 v Ljub ljani bo možen dne 23. 4. 2012 
ob 9. uri za ogled poslovnega prostora št. 
K01, ob 9.15 za ogled poslovnega prosto-
ra št. P01 in ob 9.30 za ogled poslovnega 
prostora št. P02 na naslovu Njegoševa 6 
v Ljub ljani.

Dodatne podrobnejše informacije o po-
gojih javnega zbiranja ponudb za prodajo 
zemljišč pod točko 2.4, dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 
01/306-41-76, kontaktna oseba Sandra Pa-
hor, elektronska pošta: sandra.pahor@lju-
bljana.si. Ogled nepremičnine in dokumen-
tacije v zvezi z nepremičnino je možen 
po predhodnem dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 8. 5. 2012, s pričetkom ob 11.45 
v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Klub 
15, Mestni trg 1, Ljub ljana, in sicer po vr-
stnem redu:

– Nezazidana stavbna zemljišča pod toč-
ko 2.4 ob 12. uri,

– Njegoševa 6 – poslovni prostor št. K01 
ob 12.15,

– Njegoševa 6 – poslovni prostor št. P01 
ob 12.30,

– Njegoševa 6 – poslovni prostor št. K02 
ob 12.45.

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugo-
dnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponu-
dnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, 
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbi-
ranje ponudb.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
vana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno na svetovnem spletu in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-2245/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10)

javno zbiranje ponudb
za oddajo Paviljona gostinskega vrta – 

Špica
objavljeno na spletni strani http://www.

ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ 
od dne 13. 4. 2012 do dne 12. 5. 2012.

I. Predmet oddaje v najem in višina izho-
diščne najemnine:

Poslovni prostori:
1. Paviljon gostinskega vrta – Špica
Paviljon gostinskega vrta se oddaja za 

namen opravljanja gostinske dejavnosti 
z vlaganji najemnika v ureditev in dokonča-
nje prostorov, skladno z načrtom projektne 
hiše ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja 
trgovina, d.o.o.. Predmet najema je Paviljon 
gostinskega vrta na Špici, kot je podrobno 
opredeljeno v spodnjem odstavku, skupaj 
neto površine 161,47 m2. Paviljon gostin-
skega vrta je umeščen v segment parka 
z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega 
elementa.

Skupna površina paviljona gostinskega 
vrta znaša 58,79 m2, v kar je všteto: prostor 
z gostinskim pultom ter retropultom površina 
13,22 m2, skladišče oziroma večnamenski 
prostor površina 9,83 m2, stopnišče ter ser-
visni prostor površina 6,31 m2 in zgornja po-
hodna razgledna terasa površina 29,43 m2. 
Zunanje tlakovane nepokrite površine (plo-
ščad pred paviljonom) na kateri je možnost 
senčenja s senčniki ali tendami površine 
cca 70,00 m2, znaša 232,66 m2, ter balinišče 
v skupni izmeri 218,70 m2. Ob upoštevanju 
ustreznega faktorja pri posameznih površi-
nah, znaša neto površina za izračun naje-
mnine 161,47 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za 
najem celotne ploščadi v skupni izmeri 
161,47 m2 znaša 1.937,34 EUR/mesec.

Posebni pogoji za najem:
– Na površini, ki je predmet javnega raz-

pisa, se postavi paviljon gostinskega vrta, 
priključen na obstoječe komunalne pri-
ključke. Vse stroške obratovanja (uporaba 
električne energije, poraba vode, telefon-
ski stroški in drugi morebitni priključki) nosi 
najemnik.

– Paviljon je najemnik dolžan usposobiti 
za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni 
zakonodaji potrebna dovoljenja z lastni-
mi sredstvi, skladno z načrtom postavitve 
paviljona gostinskega vrta, projektne hiše 
ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgo-
vina, d.o.o., odgovorni vodja projekta prof. 
Jurij Kobe, u.d.i.a. Postavitev paviljona bo 
potekala v eni fazi, kot je opredeljeno v na-
daljevanju. Vložena sredstva za izgradnjo 
bremenijo najemnika samega, zato bo mo-
ral podati pisno izjavo, da se odreka mo-
rebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih 
sredstev. Najemnik je oproščen plačeva-
nja najemnine vendar največ za dobo treh 
mesecev od podpisa najemne pogodbe. 
Najemnik je dolžan naročiti izdelavo projek-
tne dokumentacije za gradnjo paviljona pri 
projektni hiši ARHÉ, inženiring, consulting, 
zunanja trgovina, d.o.o., odgovorni vodja 
projekta prof. Jurij Kobe, u.d.i.a. na svoje 
stroške.

– Najemnik mora paviljon zgraditi v skla-
du s projektom projektne hiše ARHÉ, inže-
niring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o., 
odgovorni vodja projekta prof. Jurij Kobe, 
u.d.i.a. Najemnik mora obvezno upošteva-
ti vse arhitekturne pogoje, ki se nanašajo 
na samo zunanjost paviljona gostinskega 
vrta skupaj s površino tlakovane ploščadi, 
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baliniščem in servisnimi prostori ter interjer 
v samem gostinskem lokalu, skladno s pro-
jektom, zgoraj navedene projektne hiše. 
Kolikor iz samega projekta najemniku niso 
jasni vsi pogoji glede izgradnje paviljona, 
njegove zunanjosti in interiera, je obvezna 
konzultacija z odgovornim vodjem projekta, 
kot tudi glede ureditve površine na tlakova-
nem delu, balinišču in servisnih prostorih.

– Predviden vložek izgradnje paviljona 
znaša cca 60.400,00 EUR v kar je všteto: 
gradbena dela cca 11.300,00 EUR, obrtniška 
dela (dobava in montaža elementov paviljo-
na brez opreme) cca 44.200,00 EUR zasadi-
tev vegetacije cca 400,00 EUR in projektna 
dokumentacija v višini cca 4.500,00 EUR. 
Vložena sredstva za izgradnjo bremenijo 
najemnika samega, brez možnosti povrni-
tev vloženih sredstev.

– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje 
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka, poleg višine ponujene najemnine odloča 
tudi program, ki se bo izvajal v gostinskem 
lokalu. Razmerje med kriterijema je 50 % za 
višino ponujene najemnine in 50 % za pro-
gram, ki se bo izvajal v paviljonu gostinske-
ga vrta oziroma neposredni okolici.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko 
ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk 
za višino ponujene najemnine in 50 točk 
za program, ki se bo izvajal v poslovnem 
prostoru.

– Najemnik mora začeti z opravljanjem 
dejavnosti takoj po izgradnji paviljona go-
stinskega vrta, najkasneje pa v roku treh 
mesecev od podpisa pogodbe.

– Najemnik paviljona gostinskega vrta ne 
sme oddajati v podnajem.

– Najemnik mora na lastne stroške sam 
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni za-
konodaji potrebna za opravljanje gostinske 
dejavnosti in izvedbe kulturnega programa.

– Mestna občina Ljub ljana si pridržuje 
pravico uporabe paviljona gostinskega vrta 
za potrebe mestnih prireditev. Najemnik 
mora, v primeru mestnih prireditev, program 
in obratovalni čas prilagoditi trajanju in vse-
bini le-teh.

– Gostinska in programska ponudba 
mora biti z vidika kulture na visoki ravni, 
prepoznavna in privlačna ter primerna odpr-
temu prostoru ter urbanemu okolju.

– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti 
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektora-
ta RS in v skladu s HACCP standardi.

– Najemnik mora neposredno okolico 
gostinskega vrta redno vzdrževati. To zaje-
ma redno vzdrževanje in čiščenje paviljona 
gostinskega vrta, skupaj s površino tlakova-
ne ploščadi, baliniščem in servisnimi prosto-
ri, ter čiščenje neposredne okolice gostin-
skega paviljona. Glede na to, da je paviljon 
gostinskega vrta umeščen v segment parka 
z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega 
elementa, mora najemnik vzeti v upravljanje 
in redno vzdrževanje tudi balinišče, kot se-
stavni del paviljona.

– Najemnik balinišča ne sme oddajati 
v podnajem.

– Zaprti del paviljona mora obratovati 
celo leto, ne glede na vremenske razmere.

– Nepokriti odprti del mora obratovati 
celo leto. Izjemoma, kolikor se naknadno 
izkaže, da v mesecih zaradi bistveno spre-
menjenih okoliščin (kot so vremensko zelo 
neugodne razmere), pokriti odprti del ne 
more obratovati, se na podlagi predhodne-
ga dogovora z najemodajalcem, ob kon-
kretni utemeljitvi najemnika in ob odobritvi 

najemodajalca, le-ta zapre, najemnik pa je 
za ta čas, v delu najemnine, ki se nanaša 
na nepokriti odprti del, oproščen najemnine. 
Glede na izračun faktorjev za določitev neto 
površine se najemnina zmanjša za 58,17 m2 
od skupne neto površine 161,47 m2.

– Balinišče mora obratovati večji del leta. 
V mesecih, kjer balinišče zaradi vremenskih 
razmer ne more obratovati, ga lahko na-
jemnik, na podlagi predhodnega dogovora 
z najemodajalcem in ob odobritvi najemo-
dajalca, zapre, najemnik pa je za ta čas, 
v delu najemnine, ki se nanaša na balinišče, 
oproščen najemnine. Kolikor bi najemnik že-
lel imeti na tem delu balinišča kakšno dru-
go dejavnost, je možen naknaden dogovor 
z najemodajalcem. Glede na izračun faktor-
jev za določitev neto površine se najemnina 
zmanjša za 32,81 m2 od skupne neto povr-
šine 161,47 m2.

– Servisni prostori namenjeni gostinske-
mu vrtu se nahajajo v servisnem objektu ob 
brvi čez Grubarjev prekop. Objekt je poti-
snjen v brežino, obsega pa javne sanitari-
je (ženski, moški, invalidi in previjalnica), 
skladišče ter sanitarije za osebje paviljona. 
Dostop do objekta za potrebe dostave je 
možen s platoja Prule.

– Obratovalni čas – najemnik mora zago-
toviti obratovanje lokala vsak dan v tednu po 
naslednjem obratovalnem času:

poletni čas: od 1. 4. do 15. 10. od 7. ure 
zjutraj do 1. ure ponoči

zimski čas: od 16. 10. do 31. 3. od 8. ure 
zjutraj do 22. ure zvečer

– V primeru posebnih kulturnih dogodkov 
(koncerti, drugi eventi), mora najemnik za 
podaljšanje obratovalnega časa zaprositi za 
soglasje pristojni oddelek MOL.

– Gostinski prostor oziroma paviljon 
mora biti dostopen tudi za invalide na vozič-
kih ter otroške vozičke.

– Najemnik mora skrbeti za urejenost pa-
viljona gostinskega vrta (redno vzdrževanje 
in čiščenje), skupaj s površino tlakovane 
ploščadi, baliniščem in servisnimi prostori 
ter neposredno okolico.

– Najemnik ne sme z ničemer posegati 
v drevesa.

– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da 
gostinska dejavnost in kulturni program ne 
bosta hrupna in moteča za okoliške stano-
valce in poslovne dejavnosti skladno z dolo-
čili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).

– Za uporabo zvočne naprave na prire-
ditvi mora organizator prireditve v skladu 
z Uredbo o načinu porabe zvočnih naprav, 
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup 
(Uradni list RS, št. 118/05) pridobiti dovo-
ljenje za začasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek 
za gospodarske dejavnosti in promet, Trg 
MDB 7, Ljub ljana.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Predloženi in izpolnjeni dokumenti:
a. Prijavni obrazec
Dokazilo: izpolnjen obrazec prijava
b. Izjava, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji
Dokazilo: izjava ponudnika
c. Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: izpisek iz AJPES-a (ožigo-

san in podpisan s strani ponudnika)
2. za gospodarske družbe: izpisek iz 

sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje

3. za društva: odločbo o vpisu v regi-
ster društev

4. za druge pravne osebe: izpisek iz 
drugega registra

Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni.
d. Opis dejavnosti, ki bi potekala v go-

stinskem paviljonu in predstavitev sedanje 
dejavnosti ponudnika ter reference in pri-
poročila

e. Pravne osebe (razen neposredni pro-
računski uporabniki – državni in občinski 
organi) in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, 
in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki 
vodijo transakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni 
vseh računov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe 

na obrazcih AJPES.
2. Bančna garancija:
Ponudnik mora v ponudbeni dokumen-

taciji predložiti brezpogojno bančno garan-
cijo za resnost ponudbe in za izpolnitev ob-
veznosti plačila enkratnega nadomestila, 
unovčljivo na prvi poziv, v višini šestih izho-
diščnih mesečnih najemnin po zahtevanem 
vzorcu Mestne občine Ljub ljana, ki se ga 
dobi v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, 
pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponede-
ljek 8.–12. in 13.–15. ure, sreda 8.–12. in 
14.–16. ure ter petek 8.–12. ure). Veljavnost 
garancije mora biti vsaj do 12. 5. 2013.

Če ponudnik ne predloži bančne garan-
cije za resnost ponudbe se šteje njegova 
ponudba kot nepravilna in se izloči iz nadalj-
njega postopka.

Dokazilo: original bančna garancija za 
resnost ponudbe

3. Posebni pogoji:
– Ponudnik mora predložiti izpolnjeno, 

podpisano in žigosano najemno pogodbo 
za najem gostinskega paviljona, ki jo dobijo 
v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka 
za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. 
Gajič v času uradnih ur. V delu najemne 
pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpol-
nijo podatke naslednji ponudniki: društva, 
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske 
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti 
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih 
sub jektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh 
strani veljavne osebne izkaznice oziroma 
potnega lista ter fotokopijo obeh strani ban-
čne kartice z razvidno številko osebnega 
računa).

– Izjava o ponujeni višini mesečne na-
jemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine,

– Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 
dne 12. 5. 2013,

– Izjava ponudnika, da se odreka zahtev-
ku za povrnitev vloženih sredstev.

4. Ureditev gostinskega vrta
Ponudnik mora paviljon gostinskega vrta 

urediti skladno s projektom projektne hiše 
ARHÉ, inženiring, consulting, zunanja trgo-
vina, d.o.o., odgovorni vodja projekta prof. 
Jurij Kobe, u.d.i.a. in zahtevano opremo.

Dokazilo: Izjava ponudnika
5. Gostinska ponudba
Ponudnik mora v paviljonu gostinskega 

vrta ponuditi tople napitke, brezalkoholne 
pijače in napitke, različne vrste piva in vin, 
alkoholne pijače in napitke, manjše v naprej 
pripravljene hladne prigrizke (kot npr. ka-
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napeji, sendviči), sladice, sladoled, sadje. 
Zahteva naročnika je, da je ponudba krea-
tivna, raznolika, pestra in primerna specifič-
nim okusom gostov različnih ciljnih skupin in 
cenovnih razredov, kakovostna in primerna 
okolju, v katerem paviljon deluje, ter primer-
na letnim časom.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno stro-
kovno usposobljene natakarje, natakarji mo-
rajo aktivno znati slovenski jezik in pasivno 
vsaj dva tuja jezika.

Dokazilo: Izjava ponudnika
6. Kulturni program
Najemnik mora zagotoviti brezplačni kul-

turno-vzgojno-animacijski progam v dopol-
danskem in popoldanskem času, in sicer:

– V dopoldanskem času morajo potekati 
različne delavnice in dejavnosti za otroke, 
zagotovljeno mora biti tudi sodelovanje po 
dogovoru z različnimi šolami in vrtci.

– V popoldanskem času pa mora pote-
kati kulturni program na področju glasbene 
umetnosti, in sicer organizacija koncertov 
oziroma koncertnih ciklusov s področja glas-
benih zvrsti: jazz, etno glasba, resna glasba, 
šanson, pop glasba ter različne delavnice 
tako za odrasle, kot tudi za otroke in odra-
sle. Na področju uprizoritvenih umetnosti, 
program na področju gledališča za otroke, 
pouličnega gledališča, literarnih večerov.

Razmerje med področjema je 2/3 glasbe 
in 1/3 uprizoritvenih umetnosti.

– V pozno popoldanskem in večernem 
času mora najemnik zagotoviti vsaj tri pri-
reditve tedensko (želeni termini so petek, 
sobota, nedelja) s področja glasbene, prire-
ditvene in plesne dejavnosti.

V mesecih, ki so vremensko neugodni, 
lahko najemnik prilagodi intenzivnost kultur-
nega programa, ob predhodnem dogovoru 
z najemodajalcem.

Dokazilo: Izjava o realizaciji zahtevane-
ga programa, da bodo zagotavljali kvaliteto 
kulturnega programa

III. Posebne določbe o postopku javnega 
zbiranja ponudb:

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter 
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih 
ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pra-
vočasno oddali popolno vlogo, prejme več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek od-
daje do sklenitve pravnega posla.

IV. Pogoji najema:
– Ponudnik je v svoji ponudbi dolžan 

upoštevati priloženi časovni načrt v skladu 
s projektno dokumentacijo. Aktivnost prido-
bitve dovoljenja za obratovanje je istočasno 
tudi začetek obratovanja.

– Paviljon gostinskega vrta se oddaja za 
določen čas petih let, ki se lahko po poteku 
petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih 
pet let, če se s tem zasleduje načelo gospo-
darnosti ravnanja s stvarnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana in je tako zagoto-
vljena optimalna ekonomska izkoriščenost 
tega premoženja.

– Najemnik nima pravice oddati gostin-
skega paviljona v podnajem.

– Najemnik je dolžan plačevati obrato-
valne stroške, stroške rednega vzdrževanja, 
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stro-
ške zavarovanj in druge stroške za katere 
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve ka-
kršnih koli vlaganj v gostinski paviljon niti 
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem 
prostoru na podlagi vlaganj.

– Najemnik mora zagotoviti obratovanje 
dejavnosti vse dni v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno 
usklajuje z indeksom cen življenjskih po-
trebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni 
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za na-
jem poslovnih prostorov.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemni-
no do 25. v mesecu za tekoči mesec.

V. Način oddaje javne ponudbe in rok za 
oddajo ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki 
priporočeno ali prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici na naslov: Mestna ob-
čina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundro-
vo nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako 
na ovojnici »Ponudba za najem Paviljona 
na Špici – Ne odpiraj«. Na zadnji strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 
12. 5. 2012. Ponudbe bodo po preteku raz-
pisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih 
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem 
roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

VI. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v četrtek, 17. 5. 2012 ob 13. uri na naslovu: 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub-
ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati s pooblastilom ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, 
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru ozi-
roma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je poleg višine ponujene najemnine 
tudi vsebina kulturnega programa.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok veza-
nosti na dano ponudbo je do dne 12. 5. 
2013.

VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi 
z najemom dobite na Odseku za razpola-
ganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2 (Miha Kastelic) v času uradnih 
ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. 
do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. 
do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po 
tel. 01/306-11-39.

Mestna občina Ljubljana

Št. 466-43/2011 Ob-2252/12
Na podlagi Zakona o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, 
št. 86/10), 55. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 
Sklepa Občinskega sveta Občine Šmartno 
pri Litiji, št. 466-43/2011, z dne 16. 2. 2012, 
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova u. 2, 
Šmartno pri Litiji objavlja

javno zbiranje ponudb  
v okviru Namere o ustanovitvi služnosti 

za postavitev sončne elektrarne  
na strehi OŠ Šmartno pri Litiji, Pungrt 9, 

1275 Šmartno pri Litiji

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki 
mora biti v celoti pripravljena v skladu z raz-
pisno dokumentacijo, ki je brezplačno do-
stopna v tajništvu Občine Šmartno pri Litiji, 
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Kot ponudnik lahko v okviru javnega 
zbiranja ponudb konkurira vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb. 
V okviru postopka lahko konkurira tudi kon-
zorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj iz-
polnjujejo pogoje oziroma so registrirani za 
dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja 
ponudb, kolikor ni s to razpisno dokumenta-
cijo izrecno določeno drugače.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in osta-
limi elementi javnega zbiranja ponudb pri 
kontaktni osebi Občine Šmartno pri Liti-
ji, Juriju Klepcu tel. 01/896-28-02, faks: 
01/896-27-73, e-pošta: jurij.klepec@smar-
tno-litija.si, in sicer najkasneje 8 dni pred 
datumom odpiranja ponudb. Naročnik bo 
pojasnila razpisne dokumentacije posredo-
val le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bodo 
zainteresirani ponudniki posredovali zgoraj 
navedeni kontaktni osebi.

Naročnik si pridržuje pravico, da najka-
sneje do roka za podajo ponudb, preko ob-
jave na spletni strani Občine Šmartno pri 
Litiji spremeni ali dopolni razpisno dokumen-
tacijo. Vse spremembe, dopolnitve in poda-
na pojasnila v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo ali postopkom, postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti predložena v zapr-
ti, zapečateni ovojnici. Za pravočasno se 
bo štela, če bo prispela na naslov Občine 
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, Šmar-
tno pri Litiji, najkasneje do 7. 5. 2012 do 
11. ure (prejemna teorija). Na licu ovojnice 
mora biti jasno naveden polni naziv oziroma 
ime ponudnika ter oznaka »Ne odpiraj pred 
potekom roka za oddajo ponudb! Služnost 
– Ponudba za sončno elektrarno na strehi 
objekta OŠ Šmartno pri Litiji«. Ponudnikom 
svetujemo, da za pravilno označitev ponud-
be uporabijo ovojnico iz razpisne dokumen-
tacije.

Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene 
dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vr-
vico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) 
strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepil-
nim trakom, pritrditev pa zavarovana s štam-
piljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje 
ponudbo. Način vezave je smiselno povzet 
iz 35. člena Zakona o notariatu /ZN/ (Uradni 
list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07 – ZSReg in 
45/08). Pregled ponudbe mora biti mogoč, 
ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poško-
dovala.

Odpiranje ponudb bo dne 7. 5. 2012 ob 
12. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. 
Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravi-
la z odločbo župana imenovana strokovna 
komisija. Ponudba, ki bo prispela po razpi-
snem roku, je nepravočasna in se izloči iz 
nadaljnjega postopka ter zaprta vrne po-
šiljatelju. Ponudniki, katerih ponudbe bodo 
pravočasne in bodo vsebovale bistvene ele-
mente ponudbe, imele pa bodo pomanjkljivo 
dokumentacijo, bodo pozvani na dopolnitev 
ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo 
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določen v pozivu na dopolnitev. Skladno 
s predpisi o razpolaganju s stvarnim premo-
ženjem, si Občina Šmartno pri Litiji pridržuje 
pravico, da po prejemu več ponudb izvede 
s ponudniki dodatna pogajanja. Hkrati si pri-
držuje pravico, da pogodbe ne sklene z no-
benim ponudnikom oziroma lahko župan 
začeti postopek kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla ustavi, ne da bi za to navedel 
razloge in brez odškodninske odgovornosti. 
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika pisno obveščeni najkasneje v pet-
najstih dneh od datuma odpiranja ponudb.

Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega zbiranja ponudb ter natančnejše 
podatke o nepremičnini, lahko interesen-
ti dobijo na tel. 01/896-28-02 pri kontaktni 
osebi Jurij Klepec vsak delovni dan med 8. 
in 12. uro. Ogled objekta je možen samo 
po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega 
razpisa, vključno z obrazci za sestavo po-
nudbe, je objavljeno na spletni strani Občine 
Šmartno pri Litiji.

Občina Šmartno pri Litiji

 Ob-2254/12
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 

8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stan-
ko na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnega premoženja 

Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in orga-

nizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina 
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 
matična številka: 5874572, ID št. za DDV: 
SI18845673.

2. Predmet javnega zbiranja poudb: pred-
met javnega zbiranja ponudb je poslovni 
prostor, v izmeri 127,95 m2, ki se nahaja 
v pritličju poslovne stavbe na naslovu Cesta 
prvih borcev 12 v Brestanici, vpisan v zemlji-
ški knjigi z ID znakom: 1357-282, stoječ na 
parc. št. 629, k.o. 1357 Brestanica. Za po-
slovno stavbo na naslovu Cesta prvih bor-
cev 12 v Brestanici je že vzpostavljena eta-
žna lastnina, v postopku pa je sprememba 
sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine, na 
način, da se poslovnemu prostoru, ki pred-
stavlja predmet prodaje, določi posamezni 
del, ki na podlagi že izvedenega geodet-
skega elaborata predstavlja posamezni del 
stavbe z ID znakom 1357-282-5. Prodajalka 
Občina Krško si pridrži pravico, da se v po-
stopku spremembe etažnega načrta površi-
na poslovnega prostora lahko spremeni. Na 
posameznem delu stavbe je Občina Krško 
opredeljena kot zemljiško knjižni lastnik v de-
ležu do celote (1/1).

3. Izhodiščna cena
Izklicna cena za predmet javnega zbira-

nja ponudb znaša 191.925,00 EUR oziroma 
1.500,00 EUR/m2.

V izklicno ceno davek na promet nepre-
mičnin ni vključen. Davek na promet ne-

premičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in 
prenosom lastništva bremenijo kupca.

4. Garancija za resnost ponudbe
Kot garancijo za resnost ponudbe mora 

ponudnik predložiti bianko menico ter me-
nično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev 
in unovčenje menice. Menico in izpolnjeno 
menično izjavo podpiše izdajatelj oziroma 
zakoniti zastopnik izdajatelja. Poleg podpi-
sa se navede ime in priimek oziroma naziv 
izdajatelja in funkcijo podpisnika. Zahtevana 
višina finančnega zavarovanja je 10 % po-
nudbene cene, možnost unovčenja menice 
pa je najkasneje do vključno 30. 6. 2012. 
K izvirniku menice in menične izjave se 
v ponudbo priloži še njuni kopiji.

Garancijo za resnost ponudbe (menico) 
lahko Občina Krško unovči, če ponudnik:

– po roku za oddajo ponudbe svojo po-
nudbo umakne,

– v določenem roku ne predloži zahteva-
nih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi 
oziroma svojih navedb ne dokaže,

– ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
– ne sklene pogodbe v določenem roku.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo 

domače in tuje fizične osebe skladno z ve-
ljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih 
vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:

– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki 
je najmanj enaka izhodiščni ceni,

– da opravljajo dejavnost po SKD-ju pod 
oznako I,

– da predložijo bianko menico ter me-
nično izjavo,

– da predložijo vse zahtevane priloge.
5.2 Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države 

članice EU ali druge države (oziroma ima 
sedež v le teh), ki v skladu s slovensko za-
konodajo lahko pridobivajo nepremičnine na 
območju Republike Slovenije,

– navedbo identifikacijskih podatkov: 
za fizične osebe – ime, priimek, naslov, 
EMŠO in davčno številko; za pravne osebe 
– firmo, sedež, matično številko in davčno 
številko,

– kopija priglasitvenega lista za samo-
stojne podjetnike oziroma kopija izpiska iz 
sodnega registra za pravne osebe in ustre-
zno overjeno pooblastilo za vložitev pisne 
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec,

– originalno potrdilo o plačanih davkih in 
prispevkih (samo pravne osebe in s.p.) staro 
največ 30 dni,

– izjavo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave ali stečaja,

– izjavo o sprejemanju pogojev javne 
ponudbe,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do 30. 8. 2012,

– izjavo, ki izrecno določa, da je kupec 
seznanjen, da je v teku sprememba spo-
razuma o ustanovitvi etažne lastnine in da 
bo prodajalka izvedla vpis spremembe eta-
žnega sporazuma do 30. 6. 2012. Za iz-
vedbo vpisa se šteje dan oddaje zemljiško-
knjižnega predloga o spremembi etažnega 
načrta v Zemljiško knjigo.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena 
oseba. V primeru, da ponudba ne bo odda-

na v skladu z določili tega razpisa ali v pri-
meru nepravočasne ponudbe, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

Ponudbe morajo prispeti na Občino Kr-
ško najkasneje do 30. 4. 2012, do 12. ure 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup poslov-
nega prostora na naslovu CPB 12 Krško«.

Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo 
javno, bo potekalo dne 3. 5. 2010, ob 12.30, 
v prostorih Občine Krško.

6. Kriterij izbire:
Posamezni del stavbe je naprodaj po na-

čelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne od-
govarja za stvarne in pravne napake pred-
meta prodaje.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe
6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo 

ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup po-
slovnega prostora, izbrala na podlagi meril: 
najvišja cena (100 točk).

6.2. V primeru, da bodo ponudniki iz-
enačeni in bo zaradi tega onemogočena 
izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo 
prodaja izvedla v obliki javne dražbe, v roku 
15 dni od dneva odpiranja ponudb, na kate-
ro se povabi vse ponudnike, ki so predložili 
enakovredno vlogo. Javna dražba bo obja-
vljena na spletni strani Občine Krško. Komi-
sijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor 
ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje 
župan, in po zaključku postopka predlaga 
županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri 
pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni 
po odpiranju ponudb.

Obveznost prodajalca, da sklene prodaj-
no pogodbo s ponudnikom je izključena. 
Župan oziroma komisija si pridržuje pravi-
co, da začeti postopek ustavi kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla, ne da bi za to 
navedel razloge.

6.3. Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških in po vzpostavitvi 
sprememb etažne lastnine se bo kupcu ne-
premičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini pri pristojni zemljiški knjigi.

7. Plačilni pogoji: prodajna pogodba bo 
z najugodnejšim ponudnikom sklenjena do 
najkasneje 30. 8. 2012. Po sklenjeni ku-
poprodajni pogodbi se izbrani ponudnik 
zavezuje k plačilu kupnine v roku 30. dni 
od sklenitve pogodbe na podračun EZR 
prodajalca, odprtega pri Banki Sloveni-
je, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine 
v roku 30. dni od sklenitve pogodbe je bi-
stvena sestavina pravnega posla. V prime-
ru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpi-
su pogodbe ne odzove, se šteje, da je od 
pogodbe odstopil. Pogoji iz tega javnega 
razpisa so sestavni del prodajne pogodbe.

8. Dodatne informacije: dodatne podrob-
nejše informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, 
na tel. 07/498-12-79 pri mag. Jordan Ja-
nji. Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po predho-
dnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja 
ponudb je objavljeno na spletni strani Obči-
ne Krško in v Uradnem listu.

Občina Krško
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 Ob-2195/12
Slovenska demokratska stranka, Trste-

njakova 8, Ljub ljana, TRR 0510 0801 2542 
286, objavlja:

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju  

od 1. 1. do 31. 12. 2011

Zap.  
št. Postavka Znesek  

v EUR 

I. Prihodki

1 Prihodki iz državnega proračuna  792.671,08 

2 Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 749.311,44

3 Članarina 314.287,21

4 Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov  287.055,60 

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

6 Drugi prihodki 156,65

Celotni prihodki  2.143.481,98 

II. Odhodki

Stroški volitev in referendumov 684.612,22

Drugi stroški in izredni odhodki 1.569.754,08

Celotni odhodki  2.254.366,30 

III. Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let  312.370,05 

IV. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta  –110.884,32 

Skrajšano letno poročilo
Sredstva in viri sredstev  

na dan 31. 12. 2011

Zap.  
št. Postavka Znesek  

v EUR

I. Sredstva

1 Opredmetena osnovna sredstva  2.293.037,96 

2 Dolgoročne finančne naložbe  8.420,73 

3 Kratkoročne finančne naložbe  8.539,28 

4 Denarna sredstva na računih  136.887,21 

5 Druga sredstva  8.089,67 

Skupaj sredstva  2.454.974,85 

II. Obveznosti do virov sredstev

1 Obveznosti do dobaviteljev  545.181,70 

2 Dolgoročne obveznosti iz financiranja 1.568.542,97 

3 Kratkoročne obveznosti iz financiranja  138.564,14 

4 Druge obveznosti do virov sredstev  1.200,31 

5 Presežek prihodkov nad odhodki  201.485,73 

Skupaj viri sredstev  2.454.974,85 

Slovenska demokratska stranka



Stran 756 / Št. 27 / 13. 4. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zap. 
št. POSTAVKA Znesek  

v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti  3.763

3. Prispevki pravnik in fizičnih oseb ter zasebnikov  

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

5. Drugi prihodki  257

CELOTNI PRIHODKI  4.020

II. ODHODKI

1. Stroški volitev  

2. Drugi stroški in izredni dohodki  3.650

CELOTNI ODHODKI  3.650

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  113

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  

 Ob-2237/12
V skladu s tretjim odstavkom 24. člena 

Zakona o političnih strankah objavljamo

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev  

na dan 31. 12. 2011

Zap. 
št. POSTAVKA Znesek  

v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih  370

5. Druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA  370

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4. Druge obveznosti do virov sredstev  370

SKUPAJ VIRI SREDSTEV  370

Narodna stranka dela

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju  

1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
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 Ob-2239/12
V skladu s 24. členom Zakona o politič-

nih strankah objavljamo

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju  

25. 10. 2011 do 31. 12. 2011

Zap. 
št. POSTAVKA Znesek  

v EUR

I. PRIHODKI

1. Prihodki iz državnega proračuna 57.640,76

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti /

3. Prispevki pravnik in fizičnih oseb ter zasebnikov  105.401,00 

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

5. Drugi prihodki  6,36

CELOTNI PRIHODKI  163.048,12

II. ODHODKI

1. Stroški volitev  594.857,98

2. Drugi stroški in izredni dohodki  103.292,88

CELOTNI ODHODKI  698.150,86

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI /

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  535.102,74

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev  

na dan 31. 12. 2011

Zap. 
št. POSTAVKA Znesek  

v EUR

I. SREDSTVA

1. Opredmetena osnovna sredstva 7.543,77

2. Dolgoročne finančne naložbe

3. Kratkoročne finančne naložbe

4. Denarna sredstva na računih 7.194,90

5. Druga sredstva 54.465,00

SKUPAJ SREDSTVA  69.203,67

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek

2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 100.000,00

4. Druge obveznosti do virov sredstev –30.796,33

SKUPAJ VIRI SREDSTEV  69.203,67

Lista Zorana Jankovića –  
Pozitivna Slovenija



Stran 758 / Št. 27 / 13. 4. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-2241/12
ZARES – Socialno liberalni, objavlja:

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev  

na dan 31. 12. 2011

Zap. 
št. Postavka Znesek v EUR

I. Sredstva

1. Opredmetena osnovna sredstva 1.953,73

2. Dolgoročne finančne naložbe 0,00

3. Kratkoročne finančne naložbe 0,00

4. Denarna sredstva na računih in v blagajni 29.005,06

5. Druga sredstva 780,15

Skupaj sredstva 31.738,94

II. Obveznosti do virov sredstev

1. Ustanovitveni vložek 0,00

2. Dolgoročne obveznosti 0,00

3. Kratkoročne obveznosti 310.378,71

4. Druge obveznosti do virov sredstev 0,00

5. Presežek odhodkov nad prihodki –278.639,97

Skupaj viri sredstev 31.738,74

Zap. 
št. Postavka Znesek v EUR

I. Prihodki

1. Prihodki iz državnega proračuna 260.629,20

2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 146.967,52

3. Prispevki pravnih in fizični oseb ter zasebnikov 73.342,44

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo trikratno povprečno plačo 
na delavca v RS

8.170,00

5. Drugi prihodki 34.838,49

Celotni prihodki 523.947,65

II. Odhodki

1. Stroški volitev 188.317,21

2. Drugi stroški in izredni odhodki 442.124,36

Celotni odhodek 630.441,57

III. Presežek prihodkov nad odhodki 0,00

IV. Presežek odhodkov nad prihodki –106.493,92

V. Presežek odhodkov iz prejšnjih let –172.146,05

VI. Ugotovljen poslovni izid –278.639,97

ZARES – Socialno liberalni

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju  

od 1. 1. do 31. 12. 2011



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 13. 4. 2012 / Stran 759 

Št. 101-19/2012-4 Ob-1766/12
Statut Sindikata skupnih služb Slo-

venskih železnic (kratica: SSSSŽ), Vil-
harjeva 2, Ljub ljana, ki je v hrambi pri 
Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Center, na 
podlagi odločbe št. 028-57/94-04/IO z dne 
11. 2. 1994, in je vpisan v evidenco statutov 
sindikatov pod zaporedno številko 158, se 
z dnem 29. 2. 2012 izbriše iz evidence sta-
tutov sindikatov.

Št. 101-4/2012-5 Ob-1879/12
Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Mo-

ste – Polje, z dnem 8. 3. 2012, sprejme 
v hrambo statut z nazivom »Statut Sindika-
ta Skupnih služb Slovenskih železnic« in 
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod 
zaporedno številko 160 za sindikat z ime-
nom Sindikat Skupnih služb Slovenskih 
železnic, kratico: SSSSŽ, in sedežem: Za-
loška cesta 217, Ljub ljana.

Št. 101-3/2012/8 Ob-2063/12
Sindikat podjetja Meblo N. Gorica, 

katerega pravila sindikata so bila spreje-
ta v hrambo z odločbo upravnega organa, 
št. 013-37/93-1, z dne 3. 5. 1993 in so bila 
vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod 
zaporedno št. 15, se dne 22. 3. 2012 izbriše 
iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-2/2012-003-4 Ob-2070/12
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svo-

bode 18, Tržič, s 26. 3. 2012 preneha hraniti 
pravila, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov, pod zap. št. 33, z nazivom: Pravila sin-
dikata vzgoje, izobraževanja in znanosti 
Slovenije Glasbene šole Tržič, sindikata 
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije Glasbene šole 
Tržič, skrajšano ime: SVIZ Glasbene šole 
Tržič in sedežem: Tržič, Šolska ulica 2.

Evidence sindikatov
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 Ob-2193/12
Dne 4. 4. 2012 je bil sodnemu registru 

Okrožnega sodišča v Ljub ljani predložen de-
litveni načrt, družbe Investicijsko podjetje, 
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o., 
Davčna ulica 1, 1000 Ljub ljana, matična šte-
vilka 5446341000.

Na podlagi delitvenega načrta bo izvede-
no statusno preoblikovanje družbe Investi-
cijsko podjetje, Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami, d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo 
nove družbe.

Na sedežu družbe Investicijsko podjetje, 
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o., 
Davčna ulica 1, 1000 Ljub ljana, je od dneva 
objave tega obvestila do dneva skupščine, 
ki bo odločala o soglasju k delitvi, vsak de-
lovni dan, v času od 10. do 12. ure, družbe-
nikom na vpogled:

– delitveni načrt družbe Investicijsko pod-
jetje, Trgovanje z lastnimi nepremičninami, 
d.o.o., in ostale listine, kot smiselno izhaja iz 
drugega odstavka 586. člena ZGD-1 v zvezi 
s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1.

Družba Investicijsko podjetje, Trgovanje 
z lastnimi nepremičninami, d.o.o., bo vsa-
kemu družbeniku na njegovo zahtevo naj-
kasneje naslednji delovni dan brezplačno 
izročila prepis delitvenega načrta in ostalih 
listin, kot smiselno izhaja iz drugega od-
stavka 586. člena ZGD-1 v zvezi s prvim 
odstavkom 629. člena ZGD-1, vsakemu 
upniku ali svetu delavcev pa bo na nje-
govo zahtevo najkasneje naslednji delovni 
dan brezplačno izročila prepis delitvenega 
načrta.

Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo 
direktor družbe Investicijsko podjetje, Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o., 
razložil vsebino delitvenega načrta, prav 
tako pa bo družbenika obvestil o vseh mo-
rebitnih pomembnih spremembah premo-
ženja družbe v obdobju od sestave delitve-
nega načrta do dneva odločanja o soglasju 
k delitvi.

Investicijsko podjetje,  
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, 

d.o.o.

 Ob-2227/12
Zavod za popularno kulturo – 

v likvidaciji, Cafova ul. 2, Maribor, matična 
št. 3441709000, je na podlagi sklepa Okro-
žnega sodišča v Mariboru, Srg 2012/11787 
z dne 3. 4. 2012, v postopku redne likvi-
dacije. Likvidacijski upravitelj poziva upnike 
v skladu s 412. členom ZGD-1, da prijavijo 
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva obja-
ve, na naslov: Zavod za popularno kulturo, 
Cafova ul. 2, Maribor.

Zavod za popularno kulturo –
v likvidaciji

likvidacijski upravitelj
Boštjan Vrabl

 Ob-2229/12
Skladno z določili drugega od-

stavka 670. člena v povezavi z drugim 
odstavkom 75. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) 
zobozdravnica Markoli-Jovanovič Mari-

ja – Zasebna zobna ordinacija, Betettova 
ulica 11, 2000 Maribor, matična številka: 
1649523000, davčna številka: 98600931, 
obvešča upnike in druge poslovne partnerje, 
da bo po preteku treh mesecev od dneva te 
objave (to je dne 13. 4. 2012), zaradi statu-
snega preoblikovanja zobozdravnika, ki bo 
potekalo po postopku in na način iz 668. do 
672. člena ZGD-1 kot prenos podjetja na 
novo kapitalsko družbo – družbo z omeje-
no odgovornostjo, ki bo ustanovljena zaradi 
prenosa podjetja – prenehala opravljati de-
javnost kot Markoli-Jovanovič Marija – Za-
sebna zobna ordinacija.

Zasebna zobna ordinacija
Makoli-Jovanovič Marija

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-2185/12
Direktor družbe MONETUS, vodenje po-

slovnih knjig in davčno svetovanje, d.o.o., 
s sedežem na Vrhniki in s poslovnim na-
slovom Delavsko naselje 24, 1360 Vrhnika, 
z mat. št. 1615190000, v skladu z določbami 
520. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah-1, prvič objavlja sklep o zmanjšanju 
osnovnega kapitala, sprejet s sklepom edi-
nega družbenika z dne 26. 3. 2012, in sicer, 
da se osnovni kapital družbe MONETUS, 
vodenje poslovnih knjig in davčno svetova-
nje, d.o.o., v višini 25.038,00 EUR, zmanjša 
za 17.538,00 EUR in znaša 7.500,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de po postopku rednega zmanjšanja osnov-
nega kapitala. Direktor družbe MONETUS, 
vodenje poslovnih knjig in davčno svetova-
nje, d.o.o., v skladu z drugim odstavkom 
520. člena ZGD-1 poziva morebitne upnike, 
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali sogla-
šajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega 
kapitala.

MONETUS d.o.o.
Stanislav Štupica

 Ob-2187/12
Direktor družbe KALDERA d.o.o., Jo-

žef Javornik, v skladu z določili 520. člena 
ZGD-1 objavljam naslednji sklep:

Osnovni kapital družbe KALDERA d.o.o., 
ki znaša 76.420,00 EUR, se zmanjša za 
859,73 EUR, kot je nominalni znesek osnov-
nega vložka, ki predstavlja poslovni delež, 
ki preneha zaradi izstopa družbenice, tako 
da zmanjšan osnovni kapital družbe znaša 
75.560,27 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de po postopku rednega zmanjšanja osnov-
nega kapitala.

Direktor družbe KALDERA d.o.o. v skla-
du s prvo alinejo drugega odstavka 520. čle-
na ZGD-1 poziva upnike, da se zglasijo pri 
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim 
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

KALDERA d.o.o.
direktor

Jožef Javornik

 Ob-2205/12
Na podlagi drugega odstavka 520. člena 

ZGD-1. SUCADRIA d.o.o. Prekmurska uli-
ca, Ljub ljana, objavlja:

AZUCARERAS REUNIDAS DE JAEN, 
S.A., Paseo de la Castellana182, Madrid, 
Španija, ki ga po pooblastilu zastopa Raf-
faele Panzavolta in S.F.I.R Societa Fondi-
aria Industriale Romagnola S.p, Via. Be-
nedetto Croce 7, Cesena, Italija, ki ga po 
poobla stilu zastopa Fabio Moretti, sta kot 
druž benika družbe SUCADRIA d.o.o., Pre-
kmurska ulica 6, Ljub ljana, sprejela nasle-
dnji sklep:

Registrirani osnovni kapital družbe, 
ki znaša 2.468.836,00 EUR, se, z rednim 
zmanjšanjem osnovnega kapitala, zmanj-
ša za znesek 2.458.836,00 EUR, tako 
da po zmanjšanju osnovnega kapitala, 
znaša zmanjšani osnovni kapital družne 
10.000,00 EUR.

Upnike družbe z omejeno odgovornostjo 
SUCADRIA d.o.o., Ljub ljana, se pozove, da 
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

SUCADRIA d.o.o.
Lidija Kovačič

 Ob-2225/12
Direktor družbe Mikroprimar, družba za 

mikrofilm, trgovino in storitve d.o.o., s sede-
žem v Mariboru, Miklavčeva ulica 7, 2000 
Maribor, matična številka 5720206000, na 
podlagi drugega odstavka 520. člena Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja 
obvestilo:

Edini družbenik družbe Mikroprimar, 
družba za mikrofilm, trgovino in storitve 
d.o.o., s sedežem v Mariboru, Miklav-
čeva ulica 7, 2000 Maribor, matična šte-
vilka 5720206000, Plemenitaš Rudolf je dne 
1. 3. 2012 sprejel naslednji sklep o zmanj-
šanju osnovnega kapitala družbe z umikom 
lastnega poslovnega deleža

Umakne se celotni lastni poslovni de-
lež družbe Mikroprimar d.o.o., in sicer 
44,0000 % lastni poslovni delež v višini 
7.932,04 EUR.

Zaradi umika celotnega lastnega po-
slovnega deleža se zmanjša osnovni ka-
pital družbe, in sicer se iz dosedanjih 
18.027,36 EUR zniža na znesek v višini 
10.095,32 EUR.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala 
zaradi umika celotnega poslovnega deleža 
je v previsokem osnovnem kapitalu družbe, 
ki zaradi spremenjenih razmer na tržišču 
(manjšega povpraševanja) več ne ustreza 
dejanskemu stanju.

Z umikom lastnega poslovnega deleža 
družba Mikroprimar d.o.o., družba za mi-
krofilm, trgovino in storitve d.o.o. izstopi iz 
družbe kot družbenica.

Zakoniti zastopnik družbe bo v skladu 
z II. odstavkom 520. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1) podal obja-
vo v Uradni list Republike Slovenije glede 
 navedenega zmanjšanja osnovnega kapi-
tala.

Mikroprimar d.o.o.
Davorin Plemenitaš, direktor

Objave gospodarskih družb
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Sklici skupščin 

 Ob-2188/12
Na podlagi določil Pravil Ljub ljanske bor-

ze d. d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07) 
ter na podlagi 10. člena Statuta Nika, Inve-
stiranje in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 
8250 Brežice, uprava družbe sklicuje

21. redno sejo
skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 18. maja 2012, ob 13. uri 
na sedežu družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev 

dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta 

o poslovanju v letu 2011
4. Uporaba bilančnega dobička in pode-

litev razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini predloge sklepov:

Ugotovi se, da družba za leto 2011 nima 
bilančnega dobička.

Skupščina podeli upravi razrešnico za 
poslovno leto 2011.

Skupščina podeli članom nadzornega 
sveta razrešnico za poslovno leto 2011.

5. Imenovanje revizorja za leto 2012
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog 

sklepa:
Skupščina imenuje revizijsko družbo 

KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub ljana, ki bo re-
vidirala letno poročilo družbe za leto 2012.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe Trg izgnan-
cev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20, 
Ljub ljana vsak delavnik, od 17. 2. 2012, do 
18. 5. 2012, od 9. do 11. ure in v elektronski 
obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

katerih delnice so deset dni pred zaseda-
njem vknjižene na računih vrednostnih pa-
pirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike 
investiranje in razvoj, d.d. se skupščine lah-
ko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno 
pooblastijo. Delničarji oziroma pooblaščen-
ci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri 
dni pred sejo skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Na podlagi 17. člena statuta lahko skup-

ščino eno uro po predvidenem začetku 
(18. 5. 2012 ob 14. uri) zaseda, če ji priso-
stvuje število članov, ki razpolaga s 30 % 
glasov.

Če ne bo prisotno zadostno število gla-
sov, bo ponovno zasedanje skupščine 1. 6. 
2012 ob 13. uri.

Nika, Investiranje in razvoj, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor

 Ob-2189/12
Uprava družbe Nika RIS, d. d., Trg iz-

gnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi 
10. člena statuta sklicuje

18. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 18. 5. 2012, ob 12.30, na 

sedežu družbe. Skupaj z nadzornim sve-

tom predlaga skupščini v sprejem naslednji 
dnevni red in sklepe:

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev 

dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta 

o poslovanju v letu 2011.
4. Uporaba bilančnega dobička in pode-

litve razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini predloge sklepov:

Ugotovi se, da družba za leto 2011 nima 
bilančnega dobička.

Skupščina podeli upravi razrešnico za 
poslovno leto 2011.

Skupščina podeli članom nadzornega 
sveta razrešnico za poslovno leto 2011.

Skupščine se lahko udeležijo tisti del-
ničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpi-
sani v delniško knjigo družbe. Delničarji Nike 
RIS d. d. se skupščine lahko udeležijo tudi 
po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice, in 
v poslovalnici Dunajska 20, Ljub ljana, vsak 
delavnik, od 9. 3. 2012, do 18. 5. 2012 med 
9. in 11. uro.

Nika Ris d.d.
Polonca Šušterič, direktorica

 Ob-2190/12
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg iz-

gnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi 
10. člena statuta sklicuje

19. redno skupščino delničarjev,

ki bo v petek, 18. maja 2012, ob 12. uri, 
na sedežu družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev 

dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa: sprejme se predlagani 
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje 
organe.

3. Poročilo uprave in nadzornega sveta 
o poslovanju v letu 2011.

4. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litve razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini predloga sklepov:

Ugotovi se, da družba nima bilančnega 
dobička.

Skupščina podeli upravi razrešnico za 
poslovno leto 2011.

Skupščina podeli članom nadzornega 
sveta razrešnico za poslovno leto 2011.

Delničarji Nike DUS, d. d. se skupščine 
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pi-
sno pooblastijo. Za delničarje Nike DUS, d. 
d. štejejo osebe, v korist katerih so delnice 
sedem dni pred sejo vknjižene v delniški 
knjigi družbe.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice, in 
v poslovalnici Dunajska 20, Ljub ljana, vsak 

delavnik, od 9. 3. 2012 do 20. 5. 2012, med 
9. in 11. uro.

DUS d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor

 Ob-2194/12
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu 

z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidriče-
vo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava 
družbe sklicuje

zasedanje skupščine
TALUM d.d. Kidričevo

dne 14. 5. 2012 s pričetkom ob 12. uri 
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarni-
ška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom 
zasedanja:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine in potrdi-
tev dnevnega reda zasedanja.

Predlog sklepa:
»Izvolijo se:
– Ivan Malešič za predsednika skupšči-

ne,
– Milan Žumbar in Ivan Ogrinc za pre-

števalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi no-

tar Andrej Šoemen iz Ptuja.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja 

skupščine.”
3. Seznanitev skupščine z Letnim po-

ročilom in Konsolidiranim letnim poročilom 
družbe za leto 2011 in Poročilom Nadzor-
nega sveta družbe po 282. členu Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim 

poročilom in Konsolidiranim letnim poroči-
lom družbe za leto 2011 in Poročilom Nad-
zornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.

Predlog sklepa:
»Skupščina podeli razrešnico Upravi in 

Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi 
in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta 
v poslovnem letu 2011.«

4. Izplačilo dividend iz bilančnega dobič-
ka poslovnega leta 2007.

Predlog sklepa: »Izplačilo dividend iz bi-
lančnega dobička poslovnega leta 2007 po 
odločitvi delničarjev, sprejeti na 15. zaseda-
nju skupščine dne 26. 8. 2008, se odloži do 
30. 6. 2015.«

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: »Za revizorja letnega 

poročila in konsolidiranega letnega poroči-
la TALUM d.d. Kidričevo za poslovno leto 
2012 in za poslovno leto 2013, se imenuje 
revizijska družba BDO Revizija d.o.o. Ljub-
ljana, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljub ljana.«

Skupščine se lahko udeležijo in na skup-
ščini lahko glasujejo le delničarji, ki so naj-
pozneje do konca dne 10. 5. 2012 vpisani 
kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, 
ki se vodi pri centralnem registru nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. 
Ljub ljana) in so najpozneje do konca na-
vedenega dne v pisni obliki prijavili svojo 
udeležbo na skupščini.

Skupščina je sklepčna in lahko veljav-
no odloča, če je na skupščini zastopanega 
15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani 
uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po 
prvotno določenem času. Po poteku tega 
časa je skupščina sklepčna ne glede na 
višino zastopanega kapitala.

Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolni-
tev predlaganega dnevnega reda v skladu 
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo 
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nasprotnega predloga, ki je podan v skla-
du s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, 
v roku 7 dni po dnevu objave sklica.

Vsa poročila iz 3. točke in predlogi upra-
ve ter nadzornega sveta k drugim točkam 
dnevnega reda, so od dneva objave sklica 
skupščine dalje do vključno dneva zase-
danja skupščine, dostopni delničarjem in 
na razpolago za vpogled na sedežu druž-
be v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak 
delovni dan od 8. do 13. ure.

Predloge sklepov uprave in nadzornega 
sveta družbe ter pripadajoče obrazložitve, 
bo družba posredovala delničarjem v roku 
3 dni od dneva prejema zahteve delničarja 
za posredovanje.

V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko 
delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave 
družbe podatke, ki so potrebni za presojo 
posameznih točk dnevnega reda.

TALUM d.d. Kidričevo
Uprava

 Ob-2204/12
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja 

Magneti Ljub ljana, d.d., Ljub ljana, Stegne 
37, uprava družbe sklicuje redno letno

21. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za pro-
izvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 16. 5. 2012, ob 13.30, 

v jedilnici na sedežu podjetja, Ljub ljana, 
Stegne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija: predsednik He-

lene Drolc,
član Irena Menard Lacković,
član Kristina Gredelj.
3. Predstavitev letnega poročila in po-

ročila nadzornega sveta za poslovno leto 
2011.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se ugotovljeni bilančni dobiček, v višini 
6.010.747,22 EUR, v skladu z določbami 
231., 282 in 293. člena ZGD-1 uporabi za:

– preneseni dobiček iz preteklih let 
v znesku 5.510.906,22 EUR (leto 01 
261.882,56 EUR, leto 02 645.806,45 
EUR, leto 03 874.608,66 EUR, leto 04 
1.316.303,68 EUR, leto 05 650.049,07 
EUR, leto 06 581.834,00 EUR in leto 07 
569.338,66 EUR) in leto 08 179.933,72 
EUR in leto 2010 431.149,42 EUR).

Ostane nerazporejen 5.510.906,22 EUR.
– Čisti dobiček leta 2011 znaša 

499.841,22 EUR in ostane v celoti neraz-
porejen.

V skladu z 282.a členom ZGD skupščina 
družbe podeljuje upravi in nadzornemu sve-
tu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

5. Imenovanje pooblaščenega revizor-
ja za revidiranje računovodskih izkazov za 
leto 2012.

Predlog sklepa: skupščina imenuje Revi-
dicom, d.o.o. za revizijo poslovanja družbe 
Magneti Ljub ljana d.d. za leto 2012.

6. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: višina sejnine se 
za predsednika nadzornega sveta znaša 
neto 500 EUR, za člane pa neto 300 EUR.

7. Potrditev novih članov nadzornega 
sveta.

Letno poročilo družbe za poslovno leto 
2011 bo delničarjem na vpogled v tajništvu 
sedeža družbe v Ljub ljani, Stegne 37, vse 
delovne dni, med 8. in 12. uro.

Udeležba na skupščini: skupščine se 
lahko udeležijo vsi, delničarji in člani nad-
zornega sveta, ne glede na to, če niso del-
ničarji.

Navodila za glasovanje: glasovanje 
o točkah 1., 2. in 6. dnevnega reda poteka 
javno, glasovanje o točkah 4., 5. in 7. dnev-
nega reda poteka z glasovnicami.

Način glasovanja:
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme 
delničar ob prihodu na skupščino v zameno 
za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati 
mora ime in priimek ter naslov pooblasti-
telja in pooblaščenca, kraj ter podpis poo-
blastitelja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skup-
ščina ponovi istega dne, ob 15. uri, v istih 
prostorih.

Skupščina bo veljavna, če bo zastopane-
ga 15 % osnovnega kapitala.

Magneti Ljubljana d.d.
Albert Erman, univ. dipl. inž.

direktor podjetja

 Ob-2217/12
Na podlagi 16. člena Statuta delniške 

družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet 
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna, 
uprava družbe sklicuje

15. sejo skupščin
družbe Dana d.d., Glavna cesta 34, 

Mirna,
ki bo v torek, 15. 5. 2012, ob 13. uri, na 

sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje 

Marjanca Urbič,
– za preštevalki glasov se imenujeta 

Mojca Novak in Nataša Mejaš.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar 

Ivan Žetko.
2. Preoblikovanje delniške družbe 

v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
2.1. Delniška družba Dana, tovarna ra-

stlinskih specialitet in destilacija, d.d., s se-
dežem na Mirni, Glavna cesta 34, Mirna, 
matična št. 5049393000, se z dnem vpisa 
preoblikovanja v sodni/poslovni register pre-
oblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo 
s firmo: Dana, pro izvodnja in prodaja pijač, 
d.o.o., skrajšano firmo Dana, d.o.o., s sede-
žem na Mirni in poslovnim naslovom Glavna 
cesta 34, 8233 Mirna, ter z značilnostmi, 
razvidnimi iz družbene pogodbe.

2.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki 
znaša 1.686.826,07 EUR, se v celoti preo-
blikuje v osnovni kapital družbe z omejeno 
odgovornostjo in znaša 1.686.826,07 EUR. 
Dosedanji delničarji delniške družbe posta-
nejo družbeniki družbe z omejeno odgo-
vornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi 
deleži, razvidnimi iz družbene pogodbe. 

Nominalni znesek osnovnih vložkov se do-
loči tako, da je nominalni znesek vsakega 
osnovnega deleža enak vsoti nominalnih 
zneskov delnic, ki jih ima posamezni del-
ničar.

2.3. Dejavnosti družbe z omejeno od-
govornostjo se dopolnijo in so razvidne iz 
družbene pogodbe.

2.4. Sprejme se družbena pogodba druž-
be z omejeno odgovornostjo Dana, d.o.o. 
v besedilu, ki je kot priloga sestavni del 
tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja 
nadomesti sedanji statut delniške družbe.

2.5. Družba z omejeno odgovornostjo ne 
bo imela nadzornega sveta, zato mandat 
članov sedanjega nadzornega sveta traja do 
vpisa preoblikovanja v sodni register.

2.6. Dosedanji direktor delniške družbe 
Hren Marko je z dnem vpisa preoblikovanja 
imenovan za poslovodjo – direktorja druž-
be z omejeno odgovornostjo, za nedoločen 
čas ter zastopa družbo samostojno in brez 
omejitev.

2.7. Preoblikovanje velja z dnem vpisa 
preoblikovanja v sodni register.

Družba Dana d.d. daje izjavo v skladu 
s 3. točko 648. člena ZGD, da bo tistim 
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, 
z zapisnikom ponudila, da bo pridobila nji-
hove s preoblikovanjem nastale poslovne 
deleže za primerno denarno odpravnino za 
vsako delnico pred preoblikovanjem.

Pravico do udeležbe in uresničevanja 
glasovalne pravice na skupščini imajo le 
delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delni-
ško knjigo pri KDD konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, to je na presečni 
dan 11. 5. 2012, njihovi pooblaščenci ali 
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe 
na skupščini bo prispela na sedež družbe 
najkasneje štiri dni pred sejo skupščine, to 
je do vključno 11. 5. 2012. Pooblaščenci 
morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi 
veljavno pooblastilo (z navedbo pooblastite-
lja z EMŠO oziroma matično številko, točnim 
nazivom pooblaščenca oziroma matično 
številko in obsegom pooblastila).

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine v sedmih dneh pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, 
skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, 
če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine družbi poslal razumno ute-
meljen predlog in pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu organa vode-
nja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Vsak delničar lahko na skupščini uresni-
čuje svojo pravico do obveščenosti iz prve-
ga odstavka 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino, skupaj 
s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki 
toči dnevnega reda, vključno z Družbeno 
pogodbo družbe Dana, pro izvodnja in pro-
daja pijač, d.o.o., bo delničarjem na vpogled 
v tajništvu uprave, na sedežu družbe DANA 
d.d. na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delov-
ni dan, od 10. do 12. ure, od objave sklica 
skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Prijavljeni udeleženci skupščine so se 
dolžni pred začetkom skupščine vpisati v li-
sto udeležencev in prevzeti glasovnice.

DANA d.d.
uprava družbe
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Št. 20013 Ob-2240/12
Na podlagi Statuta družbe Garant, d.d. 

Polzela, in v skladu z določbami Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter do-
ločbami 36. člena Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) uprava 
družbe Garant d.d. Polzela sklicuje

18. skupščino
delniške družbe Garant d.d. Polzela,
ki bo 8. 5. 2012, ob 11. uri, na sedežu 

družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Izvolijo se organi skupščine ter ugo-

tovi se prisotnost notarja za sestavo notar-
skega zapisnika.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim 
Revidiranim letnim poročilom o poslovanju 
družbe Garant d.d. za poslovno leto 2011 
in s pisnim Poročilom nadzornega sveta 
v zvezi s pregledom Revidiranega letnega 
poročila o poslovanju družbe Garant d.d. za 
poslovno leto 2011.

Seznanitev skupščine s tekočim poslo-
vanjem družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim 
Revidiranim letnim poročilom o poslovanju 
družbe Garant d.d. za poslovno leto 2011 
in s pisnim Poročilom nadzornega sveta 
v zvezi s pregledom Revidiranega letnega 
poročila o poslovanju družbe Garant d.d. za 
poslovno leto 2011 ter s tekočim poslova-
njem družbe.

3. Odločanje o bilančni izgubi, sezna-
nitev skupščine s prejemki članov organov 
vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011 
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjih sklepov:

3.1 Bilančna izguba za leto 2011 v zne-
sku 1.499.307,30 EUR se pokrije v breme 
kapitalskih rezerv – splošnega prevredno-
tovalnega popravka kapitala.

3.2. Skupščina se seznani s prejemki 
članov organov vodenja in nadzora, ki so jih 
prejeli v letu 2011.

3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega 
sveta Garant d.d., ki je svoje delo opravljal 
od 1. 1. 2011 do 26. 1. 2011 v poslovnem 
letu 2011 ter se nadzornemu svetu podeli 
razrešnica za leto 2011.

3.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega 
sveta Garant d.d., ki je svoje delo opravljal 
od 27. 1. 2011 do 27. 6. 2011 v poslovnem 
letu 2011 ter se nadzornemu svetu podeli 
razrešnica za leto 2011.

3.5 Potrdi in odobri se delo nadzornega 
sveta Garant d.d., ki je svoje delo opravljal 
od 28. 6. 2011 do 31. 12. 2011 v poslovnem 
letu 2011 ter se nadzornemu svetu podeli 
razrešnica za leto 2011.

3.6 Upravi Garant d.d., ki je svoje delo 
opravljala od 1. 1. 2011 do vključno 26. 1. 
2011 se ne podeli razrešnica za leto 2011.

3.7 Potrdi in odobri se delo uprave Ga-
rant d.d., ki je svoje delo opravljala od 27. 1. 
2011 do vključno 18. 8. 2011 ter se omenjeni 
upravi podeli razrešnica za leto 2011.

3.8 Potrdi in odobri se delo uprave Ga-
rant d.d., ki je svoje delo opravljala od 19. 8. 

2011 do vključno 31. 12. 2011 ter se ome-
njeni upravi podeli razrešnica za leto 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa:

4.1. Za revizorja poslovanja družbe Ga-
rant d.d. za poslovno leto 2012 se imenuje 
revizijska družba SN Revizija d.o.o., Puhova 
ulica 13, 1000 Ljub ljana.

5. Seznanitev skupščine s Poročilom po-
slovodstva o ukrepih finančnega prestruktu-
riranja družbe Garant, d.d. (v nadaljevanju: 
Poročilo) in mnenjem nadzornega sveta 
k Poročilu.

Uprava je v skladu z določili ZFPPIPP 
pripravila Poročilo o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja, na katerega je Mnenje 
nadzornega sveta o Poročilu o ukrepih fi-
nančnega prestrukturiranja podal nadzorni 
svet. V skladu s Poročilom in Mnenjem nad-
zornega sveta, je solventnost družbe Garant 
d.d. mogoče zagotoviti z izvedbo ukrepov 
navedenih v 4. točki Poročila o ukrepih fi-
nančnega prestrukturiranja in z bodisi doka-
pitalizacijo družbe v večjem delu (točka 5.1 
Poročila), bodisi z izvedbo delne dokapi-
talizacije in izvedbo prisilne poravnave 
(točka 5.2 Poročila).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa:

5.1 Skupščina se seznani s Poročilom 
uprave o ukrepih finančnega prestrukturira-
nja ter Mnenjem nadzornega sveta o Poro-
čilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja.

6. Glasovanje o izvedbi ukrepov finanč-
nega prestrukturiranja in dokapitalizaciji

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa:

6.1. Izvede se dokapitalizacija z denar-
nimi vložki v višini 3.089.500 EUR v skladu 
s točko 5.1 Poročila o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja. Sprejme se povečanje 
osnovnega kapitala Garant, d.d. z izdajo 
novih delnic, kot sledi: Osnovni kapital druž-
be se poveča za 3.089.500 EUR, tako da po 
povečanju znaša 4.806.234,95 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala družbe 
se izvede z izdajo 370.000 novih navadnih 
prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki skupaj 
z obstoječimi 205.597 delnicami tvorijo isti 
razred. Najmanjša emisijska vrednost ene 
nove delnice je enaka nominalni vrednosti 
obstoječe delnice v višini 8,35 EUR, naj-
manjša emisijska vrednost vseh novih delnic 
pa je 3.089.500 EUR.

Navadna prosto prenosljiva kosovna del-
nica daje pravico do sorazmernega dela do-
bička, preostalega premoženja po likvidaciji 
ali stečaju družbe in pravico do udeležbe pri 
upravljanju družbe.

Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju 
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu pred-
nostno pravico do vpisa novih delnic. Pred-
nostna pravica se uresničuje s pisno izjavo 
v skladu s 336. členom ZGD-1, ki jo mora 
upravičenec poslati upravi družbe priporo-
čeno po pošti. Rok za uveljavitev te pravice, 
vpis ter vplačilno delnic je 8 dni po objavi 
poziva za vpis in vplačilo delnic.

Po poteku roka za uveljavitev predno-
stne pravice do vpisa novih delnic nove de-
narne vložke do preostale višine vpišejo in 
vplačajo obstoječi ali novi delničarji. Rok 
za vpis in vplačilo delnic je 7 dni po pote-
ku prednostne pravice do vpisa novih delnic.

Vpis novih delnic bo potekal na sedežu 
družbe. Izdaja novih delnic bo uspela, če 
bodo v rokih, ki so določeni s tem skle-

pom vpisane in vplačane vse delnice nove 
emisije. V primeru neuspešnega poveča-
nja osnovnega kapitala postane vpis novih 
delnic neobvezujoč, vplačila pa se brezo-
brestno vrnejo na transakcijski račun vplač-
nikov in sicer v 5 delovnih dneh po objavi 
rezultata vpisa in vplačila delnic.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da 
uskladi statut družbe s tem sklepom o po-
večanju osnovnega kapitala in s stanjem po 
izvedenem vpisu delnic. Nadzorni svet druž-
be je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne 
spremembe tega sklepa, kolikor bi bilo to 
potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega 
kapitala v register.

Kolikor predlog po zgornji alineji ne bo 
sprejet, uprava in nadzorni svet skupšči-
ni predlagata sprejem naslednjega sklepa:

6.2 Uprava predlaga začetek postopka 
prisilne poravnave nad družbo Garant, d.d. 
Uprava bo povečanje osnovnega kapitala 
v skladu s 5.2 točko Poročila o ukrepih fi-
nančnega prestrukturiranja vključila v na-
črt finančnega prestrukturiranja. V skladu 
s 199.a členom ZFPPIPP bo sklep o po-
večanju osnovnega kapitala insolventnega 
dolžnika z novimi vložki v štirih mesecih po 
začetku postopka prisilne poravnave spreje-
la uprava insolventnega dolžnika.

7. Razno
Pogoji udeležbe na skupščini
A. Presečni dan
Presečni dan je 4. 5. 2012. Skupščine 

se lahko udeležijo in na njej uresničujejo 
glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so 
kot imetniki delnic vpisani v centralnem regi-
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
konec tega dne in do konca tega dne pisno 
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo.

B. Rok za dopolnitev dnevnega reda
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 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 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

C. Rok za sporočitev predloga delničar-
jev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog in pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu organa vode-
nja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

D. Dostopnost obrazložitve sklepov
Obrazložitve predlogov sklepov za vsako 

točko dnevnega reda so delničarjem do-
stopne v prostorih družbe Polzela 176/a, 
Polzela, vsak delovni dan, od prvega nasle-
dnjega delovnega dne od dne objave skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine, od 8. do 14. ure.

E. Pridobitev popolnih besedil listin 
in predlogov

Delničarji lahko pridobijo popolna be-
sedila listin in predlogov iz drugega od-
stavka 297.a člena zakona in si jih brez-
plačno ogledajo v prostorih družbe Polzela 
176/a, Polzela, vsak delovni dan, od prvega 



Stran 764 / Št. 27 / 13. 4. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

naslednjega delovnega dne od dne objave 
sklica skupščine, do vključno dneva zaseda-
nja skupščine, od 8. do 14. ure.

F. Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

G. Postopek uresničevanja glasovalne 
pravice

Družba postopka za uresničevanje gla-
sovalne pravice z elektronskimi sredstvi 
v skladu s četrtim odstavkom 297. člena 
ZGD-1 in postopka uresničevanja glaso-
valne pravice po pošti v skladu z devetim 
odstavkom 308. člena ZGD-1 ne omogoča.

H. Objava sklica skupščine
Sklic skupščine družbe je objavljen 

v Uradnem listu RS, št. 27/12, z dne 
13. 4. 2012 ter na internetni strani družbe: 
http://www.garant.si/.

Garant, d.d. Polzela
direktorica

Simona Potočnik

Št. 5/2012 Ob-2242/12
Na podlagi določil Statuta družbe FRI-

ZARTI družba za upravljanje, d.d. sklicujem

14. sejo skupščine
delniške družbe FRIZARTI  
družba za upravljanje, d.d.,  

Marinovševa cesta 2, Ljubljana,
ki bo v torek, dne 15. 5. 2012, ob 13. uri, 

na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja 
Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali 
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da 
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzorne-

ga sveta: Skupščina izvoli za predsednico 
skupščine Stanko Božnar, za preštevalko 
glasov Nevenko Golob, zasedanju priso-
stvuje povabljeni notar Peter Meze.

3. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe Frizarti družba za upravljanje, 
d.d. in poročilom nadzornega sveta o pre-

veritvi in sprejemu letnega poročila družbe 
Frizarti družba za upravljanje, d.d. za po-
slovno leto 2011.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe Frizarti družba za 
upravljanje, d.d. za leto 2011 in poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu 
letnega poročila družbe Frizarti družba za 
upravljanje, d.d. za poslovno leto 2011.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička ter o podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

a) Bilančni dobiček, ugotovljen v le-
tnem poročilu za leto 2011 po stanju na dan 
31. 12. 2011 znaša 54,73 € in se v celoti 
razporedi na druge rezerve iz dobička.

b) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeljuje razrešnico za delo v letu 2011.

Skupščina bo odločala o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Delničarjem, je gradivo na vpo-
gled na sedežu družbe vse delovne dni, od 
11. do 12. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar 
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom 
o lastništvu delnic oziroma s pisnim poo-
blastilom delničarja ali njegovim potrdilom 
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno 
overiti pri notarju.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne 
nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo Upravi 
v sedmih dneh od objave sklica skupščine. 
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti ob-
razloženi.

FRIZARTI družba za upravljanje, d.d.
Uprava

Stanka Božnar

Razširitve dnevnih redov
 Ob-2215/12

Družba Semesadike Mengeš d.d., na 
podlagi določil Zakona o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1), k sklicu skupščine, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS dne 16. 3. 
2012, objavlja

razširitev dnevnega reda
sklicane skupščine s točko 4, ki jo je po-

dal delničar D.S.U., družba za svetovanje 
d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljub ljana.

4. Imenovanje posebnega revizorja za-
radi preveritve vodenja posameznih poslov 
družbe

Predlog sklepa:
Skupščina za posebnega revizorja, ki naj 

preveri vodenje posameznih poslov družbe 
Semesadike d.d. imenuje revizijsko družbo 
Constantia Plus d.o.o., Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana.

Posebni revizor naj preveri vodenje po-
sameznih poslov družbe v zadnjih petih le-
tih, in sicer:

– vseh poslov družbe s povezanimi ose-
bami, kot se le te štejejo v skladu z ra-
čunovodskimi standardi, vključno s posli 
družbe z delničarji, katerih delež v družbi 
presega 1 %, s člani organov vodenja in 
nadzora, njihovimi ožjimi družinskimi člani 
in s podjetji, kjer so te osebe v organih vo-
denja ali nadzora ali kot družbeniki oziroma 
delničarji;

– vseh poslov razpolaganja z nepremič-
ninami in dolgoročnimi finančnimi naložba-
mi.

Posebni revizor je dolžan skladno z do-
ločilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah po-
sebne revizije pripraviti pisno poročilo.

Obrazložitev:
Družba D.S.U., d.o.o. je imetnica 35.408 

delnic družbe, kar predstavlja 16,152 % 
osnovnega kapitala družbe. V sladu s prvim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 ima D.S.U., 
d.o.o. pravico zahtevati dodatno točko dnev-
nega reda sklicane skupščine.

D.S.U., d.o.o. z dodatno točko dnevnega 
reda skupščine zahteva odločanje o spreje-
mu sklepa o imenovanju posebnega revi-
zorja zaradi preveritve vodenja posameznih 
poslov družbe, ker obstajajo utemeljeni ra-
zlogi za domnevo, da je prišlo pri vodenju 
postopkov in poslov do nepoštenosti ali huj-
ših kršitev zakona in statuta.

Semesadike Mengeš d.d.
uprava
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SV 303/2012 Ob-2226/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca 
iz Maribora, opr. št. SV 303/2012, z dne 6. 4. 
2012, je bila nepremičnina, stanovanje št. 2, 
v pritličju, stanovanjske stavbe v Mariboru, 
na naslovu Keleminova ulica 10, v skupni 
izmeri 49,52 m2, s pripadajočim kletnim pro-
storom, površine 3,52 m2, stoječi na parceli 
št. 341, k.o. Tezno, last zastaviteljice Kar-
mele Šercer, EMŠO 0810976505354, sta-
nujoče Maribor, Keleminova ulica 10, do 1/1 
(celote), na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene dne 27. 5. 2005, s prodajalko Patricijo 
Matjašič, zastavljena v korist upnice Hypo 
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 
Ljub ljana, matična številka 1319175000, 
za zavarovanje denarne terjatve, v višini 
150.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 4/2012 Os-1978/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah, I 1113/2006 z dne 
28. 8. 2006, ki je postal pravnomočen 16. 9. 
2006, v zvezi s sklepom In 4/2012 1 z dne 
30. 1. 2012, ki je postal pravnomočen 14. 2. 
2012, je bila na podlagi rubežnega zapi-
snika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. 
IZV 47/2012, z dne 27. 2. 2012, nepremič-
nina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je dvosobno stanovanje, št. 17, oziroma 
sedaj 20, stavba 1081, v 4. nadstropju sta-
novanjske stavbe, na naslovu Cesta mar-
šala Tita 3, na Jesenicah, v skupni izmeri 
51,90 m2, zarubljena v korist upnika JEKO-
-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, 
zaradi izterjave 1.068,06 EUR.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 3. 2012

In 15/2004 Os-2076/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah, opr. št. In 15/2004 
z dne 26. 3. 2004, ki je 8. 4. 2004 po-
stal pravnomočen, je na podlagi rubežne-
ga zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. 
IZV 1637/04 z dne 16. 12. 2005, bila nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stano-
vanjske hiše, na naslovu Ul. Viktorja Sve-
tine 7, Jesenice, last dolžnice Alenke Am-
brožič, Ulica Viktorja Svetine 7, Jesenice, 
zarubljena v korist upnice Milene Berentin, 
Lipce 55, Blejska Dobrava, zaradi izterjave 
374,00 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 3. 2012

VL 119187/2010 Os-2077/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Mariboru, VL 119187/2010 z dne 
23. 2. 2012, zaradi izterjave denarne terja-
tve v višini 374,32 EUR s pp, je bil v korist 
upnika Kommunio podjetje za trgovino, in-
ženiring in storitve d.o.o., Cesta v Kleče 12, 
Ljub ljana, dne 26. 3. 2012 opravljen rubež 
nepremičnine – stanovanje št. 22, v 3. nad-
stropju stanovanjskega bloka, na naslovu 
Goriška ulica 7, Maribor, v izmeri 25,35 m2, 
ki stoji na parc. št. 678, k.o. Spodnje Rad-
vanje, št. stavbe 32, last dolžnika Otona 
Šranca.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2012

VL 132282/2008 Os-2078/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Mariboru, VL 132282/2008 z dne 
21. 3. 2012, zaradi izterjave denarne terja-
tve v višini 288,54 EUR s pp, je bil v korist 
upnika Kommunio podjetje za trgovino, in-
ženiring in storitve d.o.o., Cesta v Kleče 12, 
Ljub ljana, dne 26. 3. 2012 opravljen rubež 
nepremičnine – stanovanje št. 22, v 3. nad-

stropju stanovanjskega bloka, na naslovu 
Goriška ulica 7, Maribor, v izmeri 25,35 m2, 
ki stoji na parc. št. 678, k.o. Spodnje Radva-
nje, št. stavbe 32, last dolžnika Ota Šranca.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2012

In 1899/2010 Os-2129/12
Izvršitelj Bojan Miletič je dne 3. 10. 2011, 

s pričetkom ob 10. uri, v zadevi In 1899/2010, 
zoper dolžnico Lubej Dragico, novi naslov: 
Janhova 1, 9253 Apače, Trdinova ulica 18, 
2000 Maribor, za upnico Kijevčanin Marijo, 
Krimska ulica 15, 1000 Ljub ljana, v kraju 
Trdinova ulica 18, 2000 Maribor, pri dolžnici 
ob prisotnosti Lubej Dragice, opravili rubež 
nepremičnin: nepremičnina, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo – stanovanje, v stano-
vanjski hiši, v Mariboru, Trdinova ulica 18, 
ki stoji na parc. št. 0230/000, k.o. Melje, 
v skupni izmeri 33,25 m2, ki je last dolžnice 
in zastaviteljice Dragice Lubej, na podlagi 
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja, št. 68/93 z dne 8. 11. 1993.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 
10.30.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2012

VL 176403/2010 Os-1353/12
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča 

v Šmarju pri Jelšah, opr. št. VL 176403/2010 
z dne 27. 1. 2011, je bil dne 4. 5. 2011 opra-
vljen v korist upnika Atrij z.o.o., Ljub ljanska 
cesta 20, Celje, rubež trisobnega stanova-
nja, z identifikacijsko številko 9, v II. nadstro-
pju, na naslovu Celjska cesta 11, Rogatec, 
ki ni vpisano v zemljiško knjigo, in obsega 
kuhinjo, v izmeri 8,64 m2, sobo, v izmeri 
8,97 m2, sobo, v izmeri 11,76 m2, hodnik, 
v izmeri 5,11 m2, kopalnico, v izmeri 3,21 m2, 
balkon, v izmeri 3,82 m2, skupaj s kletnimi 
prostori, v izmeri 2,60 m2, last dolžnice To-
mislave Završki, Celjska cesta 28, Rogatec.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 1. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 146/2010 Os-1907/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj-

ni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zade-
vi priglasiteljev: Rudolfa Žnidar, Ošelj 3, 
Šmartno na Pohorju, in Huberta Žnidar, 
Cesta proletarskih brigad 79, Maribor, ki 
ju zastopa Jure Kleindienst s.p., Tomši-
čeva ulica 46, Slovenska Bistrica, zoper 
nasprotno udeleženko Mestno občino Ma-
ribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za 
vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z na-
slovom Maribor, Cesta proletarskih brigad 
79 in 79 a, št. stavbe 678 22 in za vpis 
lastninske pravice v korist priglasiteljev na 
stanovanje št. 4, v I. nadstropju stavbe, na 
naslovu Maribor, Cesta proletarskih brigad 
79, 1. 3. 2012, izdalo sklep o začetku po-

stopka za vzpostavitev pravnega naslova: 
prodajne pogodbe, št. 3485-889/35, z dne 
24. 4. 1984, sklenjena med prodajalko Sa-
moupravno stanovanjsko skupnostjo Ma-
ribor po pooblaščeni delovni organizaciji 
Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, Ma-
ribor, po direktorju Ivanu Graufu, in kup-
cema Hubertu Žnidar, rojen 12. 12. 1951, 
stanujoč Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 
ulica 5, in Rudolfu Žnidar, rojen 28. 5. 1949, 
stanujoč Ljub ljana, Trg oktobrske revolucije 
1, s katero je prodajalec kupcema prodal 
nepremičnino, stanovanje št. 4, v I. nad-
stropju stavbe, na naslovu Maribor, Cesta 
proletarskih brigad 79, v izmeri 73,90 m², 
in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske 
pravice v korist vsakega kupca do ½ celote.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist Ru-
dolfa Žnidar in Huberta Žnidar.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2012

N 415/2009 Os-2015/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj-

ni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi 
prigalsitelja Simona Skobir, Podgorje 181, 
Podgorje pri Slovenj Gradcu, ki ga zastopa 
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca, zo-
per nasprotnega udeleženca VG Storitve 
d.o.o., Ulica 25 maja 16, Ptuj, za vzposta-
vitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom 
Maribor, Partizanska cesta 30, št. stavbe 
657 1431 in za vpis lastninske pravice 
v korist priglasitelja na delu stavbe, št. 657 
1431 1, 14. 3. 2012, izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnega naslo-
va, menjalna pogodba št. 111/93, z dne 
19. 11. 1993, o ureditvi lastninskih raz-
merij v zvezi z rušitvijo objekta Partizan-
ska cesta 28–30, sklenjena med Občino 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 
ki jo je zastopal predsednik izvršnega sve-
ta Anton Rous in SG konstruktor Maribor, 
Sernčeva ulica 8, Maribor, ki ga je zasto-
pal generalni dirketor Franc Šušteršič, na 
podlagi katere je Občina Maribor dovolila 
odpis parc. št. 1152/2, gospodarsko po-
slopje, v izmeri 13 m2, od vl. št. 999, k.o., 
Maribor – Grad, in pripis k vl. št. 874, iste 
k.o. in pri njem vknjižbo družbene lastni-
ne in imetnika pravice uporabe SG Kon-
struktor Maribor, p.o.o., Maribor, Sernčeva 
ulica 8; SGP Konstruktor pa je dovolil, da 
se lastninska pravica v korist Republike 
Slovenije, Občina Maribor, vknjiži na ne-
premičninah: na enosobnem stanovanju, 
št. 18, v IV. nadstropju stanovanjske hiše, 
Ljub ljanska ulica 19 a, na parc. št. 1009, 
k.o. Tabor, v skupni izmeri 3967 m2, na gar-
sonjeri v IX. nadstropju večstanovanjske 
hiše, Framska ulica 4, na parc. št. 1646, 
k.o. Tabor, v izmeri 19,06 m2, na lokalu 
št. 15, v kleti poslovnega objekta z lokali 
Partizanska cesta 28–30, Maribor, na parc. 
št. 1151, 1152/1 in 1152/2, k.o. Maribor 
– Grad, in na lokalu št. 15, v kleti nado-

Objave sodišč
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mestnega poslovnega objekta z lokali Par-
tizanska cesta 28–30, na parc. št. 1151, 
1151/1 in 1152/2, k.o. Maribor – Grad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist Si-
mona Skobirja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2012

N 66/2009 Os-2085/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj-

ni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi 
priglasiteljev Andreja Pehanta in Mojce Lu-
banjšek Pehant, Zgornje Hoče 3 j, Hoče, zo-
per nasprotnega udeleženca TAM Maribor, 
družba za upravljanje in financiranje podjetij 
d.d. – v stečaju, Zagrebška cesta 20, Mari-
bor, za vzpostavitev etažne lastnine na stav-
bi z naslovom Maribor, Prvomajska ulica 35, 
št. stavbe 680 1115, in za vpis lastninske 
pravice v korist priglasiteljev na delu stav-
be št. 680 1115 119, 14. 3. 2012 izdalo 
sklep o začetku postopka za vzpostavitev 
pravnega naslova: kupoprodajna pogodba, 
št. 1938-11/93, z dne 29. 10. 1993, skle-
njena v skladu z določili Stanovanjskega 
zakona med prodajalcem TAM Maribor d.d., 
Ptujska cesta 184, Maribor, ki ga je zasto-
pal direktor Maksimiljan Senica in kupovalko 
Nado Vindiš, rojeno 18. 3. 1957, stanujočo 
Maribor, Ulica Pariške komune 16 a, s kate-
ro je prodajalec kupovalki prodal garsonjero, 
št. 2, v pritličju, stanovanjske stavbe v Mari-
boru, Prvomajska ulica 35, v v skupni izmeri 
26,43 m², od tega s pripadajočim kletnim 
prostorom (shrambo), površine 2,18 m², in 
na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pra-
vice v korist kupovalke.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist An-
dreja Pehanta in Mojce Lubanjšek Pehant.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 14. 3. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 37/2012 Os-1995/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožečih strank: 1. Andreje Vrlinič, Že-
lezničarska cesta 15, Črnomelj in 2. Dragice 
Volf Stariha, Steletova ulica 6, Ljub ljana, 
ki obe zastopa Luka Jukič, odvetnik v Čr-
nomlju, zoper tožene stranke: Neznani in 
neznano kje živeči dediči po pokojnem Miku 
Radojčiču, Bojanci 54, Vinica, zaradi prizna-
nja lastninske pravice pcto 900,00 € v smi-
slu 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v nadaljevanju: ZPP), dne 5. marca 2012, 
sklenilo:

Neznani in neznano kje živečim dedičem 
po pokojnem Miku Radojčiču, Bojanci 54, 
Vinica, in nato na neznanem naslovu se 
postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, od-
vetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznani in neznano kje 
živeči dediči po pokojnem Miku Radojčiču, 
Bojanci 54, Vinica, in nato na neznanem 
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov po-
oblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem 
oziroma organ pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 3. 2012

VL 208297/2011 Os-2102/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Porsche kredit in leasing 
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, 
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, 
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 
cesta 30, Ljub ljana, proti dolžnici Metodi Ni-
kolovski, Pobeška cesta 12, Koper, ki jo 
zastopa odvetnik Gregor Velkavrh, ferrar-
ska 12, Koper – Capodistria – dostava; Ni-
kola Nikolovski, Manžan 1a, Koper, zaradi 
izterjave 15.219,04 EUR, skelnilo:

dolžnici Metodi Nikolovski, Pobeška 
cesta 12, Koper, 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 posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Gregor Velkavrh, Ferrarska 12, Koper.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2012

D 219/2010 Os-2080/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po 

okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v za-
puščinski zadevi po dne 8. 11. 1982 umrli 
Jakopič Ani, rojeni 13. 2. 1908, Seniški Breg 
20, državljanki RS, izven naroka, dne 14. 3. 
2012 sklenilo;

Na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku se dedinji Kropfl Jožefi, neznanega 
bivališča, postavi začasna zastopnica, od-
vetnica Branka Mevlja Turk iz Nove Gori-
ce, Gradnikove brigade 53, ki bo zastopala 
dedinjo v zapuščinski zadevi D 219/2010, 
vse dokler dedinja ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 3. 2012

Oklici dedičem

D 843/2011 Os-1624/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnem Ro-
manu Kropcu, sinu Blaža, rojenemu 30. 7. 
1944, državljanu Republike Slovenije, raz-
vezanemu, umrlemu 16. 11. 2011, nazadnje 
stanujočemu Goriška ulica 2, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je na-
stopilo dedovanje po zakonu. Zapustnikov 
zakoniti dedič I. dednega reda sin Robert 
Kropec se je dedovanju po zapustniku od-
povedal. Zato pridejo v konkretnem primeru 

kot dediči v poštev zakoniti dediči II. de-
dnega reda (starši, bratje in sestre oziroma 
nečaki). Po podatkih sodišča je zapustnik 
imel več bratov in sester, med njimi tudi 
brata Srečka Kropca in Slavka Kropca, ven-
dar sodišče z njunimi podatki ne razpolaga. 
Nekateri izmed bratov in sester so že pokoj-
ni. Sodišču njihovi podatki oziroma podatki 
o njihovih dedičih prav tako niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od obja-
ve tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu RS. Če se dediči v dolo-
čenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče 
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek 
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez de-
diča in bo zapustničino premoženje v skladu 
z 9. členom Zakona o dedovanju postala 
lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2012

D 167/2011 Os-1970/12
Marija Ivančič, pok. Ivana, neznanega 

naslova (razglašena za mrtvo s sklepom 
tega sodišča, opr. št. N 158/2009) je dne 
24. 5. 1939 umrla in ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi razpolaga. Nezna-
nim dedičem je bila postavljena skrbnica 
zapuščine Bistra Podgornik Tonello, Dekani 
209a, Dekani, tel. 00386-51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 3. 2012

D 581/2010 Os-2016/12
Zapuščinska zadeva, po pokojnem Zer-

bo Silvestru, nazadnje stanujočem Tinjan 
102, razglašen za mrtvega s sklepom tega 
sodišča, opr. št. N 135/2009, in določenim 
datumom smrti 19. 2. 1963.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta ob objave 
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Ne-
znanim dedičem je bila postavljena skrbni-
ca Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 
6271 Dekani, tel. 00386/51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2012

D 166/2011 Os-2017/12
Zapuščinska zadeva, po pokojni Slavec 

Ani, nazadnje stanujoči v Gabrovici pri Čr-
nem Kalu, razglašena za mrtvo s sklepom 
tega sodišča, opr. št. N 161/2009, in dolo-
čenim datumom smrti 24. 5. 1939.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Ne-
znanim dedičem je bila postavljena skrbni-
ca Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 
6271 Dekani, tel. 00386/51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2012
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D 168/2011 Os-2018/12
Zapuščinska zadeva, po pokojni Ivančič 

Ani, pokojnega Ivana, neznanega naslova, 
razglašena za mrtvo s sklepom tega sodi-
šča, opr. št. N 159/2009, in določenim datu-
mom smrti 24. 5. 1939.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Ne-
znanim dedičem je bila postavljena skrbnica 
Bistra Podgornik Tonella, Deani 209/a, 6271 
Dekani, tel. 00386/51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2012

D 171/2011 Os-2019/12
Zapuščinska zadeva po pokojnem Ivan-

čič Josipu, sinu Ivana, nazadnje stanujočem 
v Črnem Kalu, Gabrovica 8, razglašen za 
mrtvega s sklepom tega sodišča, opr. št. 
N 157/2009, in določenim datumom smrti 
9. 12. 2011.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Ne-
znanim dedičem je bila postavljena skrbni-
ca Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 
6271 Dekani, tel. 00386/51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2012

D 218/2010 Os-1988/12
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Antonu 
Rojko, sinu Antona, rojenem 3. 6. 1924, na-
zadnje stanujočem Stanetinci 39, Cerkve-
njak, ki je umrl dne 17. 12. 2010.

Sodišče je ugotovilo, da je bil pokojni 
poročen z Rojko Katarino in je zapustil tri 
otroke, in sicer hčerko Babič Danico, katera 
je pokojna in je zapustila pet otrok, in sicer 
Pahič Matejko, Babič Aleša, Babič Sebasti-
jana, Babič Aljošo in mld. Babič Marka, na-
dalje je zapustil hčerko Brezni Vlasto in sina 
Rojko Vladimirja. Pokojni pa bi naj zapustil 
še hčerko Anico, katera je neznana.

Poziva se neznano dedinjo pokojnega 
Antona Rojka, da se priglasi pri tukajšnjem 
sodišču v roku enega leta od dneva objave 
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 19. 3. 2012

D 34/2012 Os-1815/12
Korošec Marija, nazadnje stanujoča Buč-

kovci, je dne 10. 1. 1908 umrla in ni zapu-
stila oporoke.

Do dediščine imajo pravico njeni otroci, 
če teh ni, pa njeni bratje in sestre oziroma 
njihovi potomci.

Ker sodišču niso znani dediči, naj se mo-
rebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo 
sodišče zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, in 
v primeru, da se nihče ne bo javil za dediča, 
zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 29. 2. 2012

D 33/2012 Os-1816/12
Korošec Blaž, nazadnje stanujoč Buč-

kovci, je dne 1. 1. 1900 umrl in ni zapustil 
oporoke.

Do dediščine imajo pravico njegovi otro-
ci, če teh ni, pa njegovi bratje in sestre ozi-
roma njihovi potomci.

Ker sodišču niso znani dediči, naj se mo-
rebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo 
sodišče zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, in 
v primeru, da se nihče ne bo javil za dediča, 
zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 29. 2. 2012

D 463/2011 Os-2104/12
Pri naslovnem sodišču teče zapuščin-

ski postopek po pokojni Justini Turk, rojeni 
Jerič, rojeni 21. 5. 1892, ki je umrla dne 
5. 7. 1974, iz Kobdilja 33, p. Štanjel, zaradi 
odločitve o dedovanju nepremičnin, ki so ji 
bile po določilih ZPVAS vrnjene v last kot 
nekdanji članici Agrarne skupnosti Kobdilj.

Sodišče ne razpolaga s podatki o neka-
terih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse 
morebitne dediče, da se v roku enega leta 
od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 3. 2012
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Preklici

kumenta 0439702–0439703, tip dokumenta 
IM/99, št. dokumenta 0439713, tip doku-
menta IM/99, št. dokumenta 0452753, tip 
dokumenta IM/99, št. dokumenta 0462195, 
tip dokumenta O, št. dokumenta 009589, 
tip dokumenta O, št. dokumenta 014535–
014540, ime in priimek pooblaščenca: Su-
hadolnik Ljubo, šifra: 0785, PE: Ljubljana; 
tip dokumenta 08-SVI-02, št. dokumenta 
00085851, ime in priimek pooblaščenca: 
Prostran Milovan, šifra: 0693, PE: Ljubljana; 
tip dokumenta 08-TPO-01, št. dokumenta 
00008250, tip dokumenta 08-TPO-01, št. 
dokumenta 00019398, ime in priimek po-
oblaščenca: Zlatnar Marko, šifra: 0957, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta 06-ŽIV-03, 
št. dokumenta 00001002, ime in priimek 
pooblaščenca: Filipić Kristina, šifra: 4936, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta 08-SVI-02, 
št. dokumenta 00077858–00077859, tip 
dokumenta OBR. POB. 23, št. dokumenta 
00157240–00157244, ime in priimek poo-
blaščenca: Banjanac Dušan, šifra: 0086, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta 08-SVI-02, 
št. dokumenta 00075662, tip dokumenta 
08-SVI-02, št. dokumenta 00075667, ime 
in priimek pooblaščenca: Svetek Andrej, 
šifra: 3932, PE: Ljubljana; tip dokumenta 
ZK, št. dokumenta 1785169, ime in prii-
mek pooblaščenca: Pugelj Erik, šifra: 0695, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta OBR. POB. 
23, št. dokumenta 00177396, ime in pri-
imek pooblaščenca: Erjavec Viktor, šifra: 
032001136, PE: Ljubljana; tip dokumenta 
08-SVI-02/07, št. dokumenta 00077806–
00077810, tip dokumenta IM/99, št. doku-
menta 00466176–00466200, tip dokumenta 
OBR. POB. 23, št. dokumenta 00186176–
00186200, tip dokumenta PO-FP-01/08, 
št. dokumenta 1122308–1122317, tip do-
kumenta PO-MGP-03/09, št. dokumen-
ta 03528066 – 03528075, ime in priimek 
pooblaščenca: Mavrin Nina, šifra: 4840, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta S-T-42, št. 
dokumenta 004477–004480, tip dokumenta 
S-T-42, št. dokumenta 004531–004540, tip 
dokumenta S-T-42, št. dokumenta 007378, 
tip dokumenta S-T-42, št. dokumenta 
007381–007390, tip dokumenta S-T-42, 
št. dokumenta 007569, tip dokumenta S-T-
42, št. dokumenta 008319, tip dokumenta 
07-KRE-01/07, št. dokumenta 00000772, 
tip dokumenta 08-TPO-01, št. dokumenta 
0020992, tip dokumenta 08-TPO-01, št. 
dokumenta 0026109, tip dokumenta 08-
TPO-01, št. dokumenta 0027009–0027014, 
tip dokumenta 08-TPO-01, št. dokumenta 
0027016–0027017, tip dokumenta 08-TPO-
01, št. dokumenta 0027275, ime in priimek 
pooblaščenca: Vivod Robert, šifra: 0909, 
PE: Ljubljana. Ob-2192/12

ALTA Svetovanje, Zavarovalno zasto-
pniška družba, d.o.o., Železna cesta 18, 
1000 Ljubljana, preklicuje zavarovalne po-
nudbe: 833900131514, 833900131522, 
833900131530, 833900131549, 
833900131670, 833900131689, 
833900131697 in 833900131700, izdane s 
strani Generali Zavarovalnice d.d. Ljub ljana. 
Ob-2224/12

AXLE d.o.o. Koper, Kolodvorska cesta 7, 
Koper – Capodistria, zavarovalno polico, št. 
41802000002, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnm-326584

Bavčar Olga, Bazoviška ulica 4, Kamnik, 
zavarovalno polico, št. 50500114230 (fon-
dpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gns-326632

Chrysanthi Sija, Videm 53, Dol pri Ljub-
ljani, zavarovalno polico, št. 7000010626, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gng-326615

Elektromehanika Metro, d.o.o., Polje 
9E, Izola – Isola, zavarovalno polico, št. 
70000008965, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnm-326609

Jurkas Andreja, Črnc 68A, Brežice, za-
varovalno polico, št. 50500110485, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-326603

Korez Marijana, Cesta na Hajdi-
no 29, Kidričevo, zavarovalno polico, št. 
70000014068, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnv-326625

Nadler Boštjan, Kmečka pot 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 50500014028, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnn-326633

Potočnik Roman, Pobeška cesta 41, 
Koper – Capodistria, zavarovalno polico, 
št. 50500087787, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnw-326574

Rutar Samo, Stantetova 24, Velenje, 
zavarovalno polico, št. 50500060910, iz-
dala zavarovalnica Slovenica življenje. 
gny-326622

Ruzzier Tanja, Liminjanska 94, Porto-
rož – Portorose, zavarovalno polico, št. 
50500010953, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnq-326605

Štefe Miha, Trboje 120A, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 50500095639, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. gnf-326616

Tješinski Robert, Grlava 20, Križev-
ci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 
50500018486, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnp-326606

Turk Matevž, Podturn 40, Dolenjske To-
plice, zavarovalno polico, št. 50500029484 
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gne-326596

Ulčar Mina, Runkova 5, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500112133, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-326631

Velkoski Patricija, Jenkova ulica 23, Ve-
lenje, zavarovalno polico, št. 50500077945, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnt-326627

Spričevala preklicujejo

Anja Toš, Novinci 41, Vitomarci, spriče-
valo 3. letnika SŠGT Radenci, izdano leta 
2011. gno-326582

Aš Marko, Vodnikovo naselje 21, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Centra za 

Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska ce-
sta 3a, Koper, obrazce stroge evidence: tip 
dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 
00521211, tip dokumenta ZK, št. dokumen-
ta 1529488–1529489, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1529491, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1546305, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1589841, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1775842, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1808709, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1664006, tip dokumenta ZK, 
št. dokumenta 1762242–1762270, ime in 
priimek pooblaščenca: IZAVA d.o.o., šifra: 
4128, PE: Ljubljana; tip dokumenta OBR. 
POB. 23, št. dokumenta 00012196, tip do-
kumenta OBR. POB. 23, št. dokumenta 
00112317, tip dokumenta OBR. POB. 23, 
št. dokumenta 00112323–00112325, ime 
in priimek pooblaščenca: Rozman Ivan, 
šifra: 4107, PE: Ljubljana; tip dokumenta 
06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 00002908, tip 
dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta 
1122162, tip dokumenta PO-FP-03/10, št. 
dokumenta 1186385, ime in priimek poo-
blaščenca: Skube Marko, šifra: 5223, PE: 
Ljubljana; tip dokumenta ZK, št. dokumen-
ta 1763538, ime in priimek pooblaščenca: 
Grilj Urška, šifra: 0279, PE: Ljubljana; tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1208773, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1335221, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1378888, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1410630, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1431506, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1487351, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1529998, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1571769, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1571807, tip 
dokumenta ZK, št. dokumenta 1915502, 
ime in priimek pooblaščenca: LPP P.O, šifra: 
0501, PE: Ljubljana; tip dokumenta 07-KRE-
01, št. dokumenta 0000717, ime in priimek 
pooblaščenca: Stritar Gregor, šifra: 4763, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta PO-FP-01/08, 
št. dokumenta 1122371, tip dokumenta 
PO-FP-01/08, št. dokumenta 1122373, ime 
in priimek pooblaščenca: Bosančić Ljilja-
na, šifra: 5064, PE: Ljubljana; tip dokumen-
ta PO-FP-01/08, št. dokumenta 1122247, 
tip dokumenta PO-FP-01/08, št. doku-
menta 1122366–1122367, tip dokumen-
ta ŽI-SEZ-06, št. dokumenta 00029673–
00029675, tip dokumenta 06-ŽIV-03, št. 
dokumenta 00001761, tip dokumenta 06-
ŽIV-03, št. dokumenta 00001866, tip doku-
menta 06-ŽIV-03, št. dokumenta 00002949, 
ime in priimek pooblaščenca: Legan Saša, 
šifra: 1111, PE: Ljubljana; tip dokumenta 
06-ŽIV-03, št. dokumenta 00002936, ime in 
priimek pooblaščenca: Košnik Gregor, šifra: 
1098, PE: Ljubljana; tip dokumenta OBR. 
POB. 23, št. dokumenta 00196609, ime in 
priimek pooblaščenca: Jakopin Mira, šifra: 
4157, PE: Ljubljana; tip dokumenta S-T-42, 
št. dokumenta 00007672, ime in priimek 
pooblaščenca: Žnidarič Andrej, šifra: 1230, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta IM/99, št. do-
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permanentno izobraževanje Univerzum. 
gnl-326614

Aš Marko, Vodnikovo naselje 21, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Izobraževal-
nega centra Litostroj, izdano leta 1985. 
gnm-326613

Dragonja Uroš, Kidričeva ulica 19, Trzin, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, 
izdano leta 2006. gnu-326601

Gabrijan Izidor, Vegova 1, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Antona Aškerca, 
Ljub ljana, izdano leta 2011. gnl-326635

Hadzic Biserka, Via la TINTA n. 31.Pia-
no.3, Pisa, spričevalo o končani Osnovi šoli 
Karla Destovnika Kajuha Ljub ljana, izdano 
leta 1982. gnw-326599

Hosner Sašo, Mašera-Spasićeva 13, 
Ljub ljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je in veterinarske šole v Ljub ljani, izdano 
leta 2008. gnc-326594

Jug Jožica, Vinje 23, Dol pri Ljub ljani, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole 
tehničnih strok in osebnih storitev, izda-
no leta 1990, izdano na ime Jožica Vode. 
gng-326565

Kete Anita, Vipavska cesta 19a, Ajdo-
vščina, spričevalo poklicne mature, predšol-
ske vzgoje, Srednje šole Veno Pilon Ajdo-
vščina, izdano leta 2003. gnn-326612

Kokot Željko, Rosalnice 45, Metlika, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole teh-
niške in zdravstvene usmeritve Boris Kidrič 
Novo mesto, izdano leta 1994. gnd-326618

Lapajne Urška, Ulica Henrika Freyerja 1, 
Idrija, spričevali 1. in 2. letnika Gostinske 
šole Radovljica, izdani leta 2002, 2003, iz-
dano na ime Tušar. gnb-326595

Müller Katarina, Hrenova 17, Ljub ljana, 
maturitetno spričevalo Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, Ljub ljana, izdano leta 
2009. gnl-326610

Murtić Šemso, Cesta V. D. V. brigade 43, 
Dol pri Hrastniku, spričevalo – certifikat Šol-
skega centra Celje, št. IZO-07/1072, izdano 
leta 2007. gnt-326602

Pavšič Silvija, Koprivnik 12, Sovodenj, 
indeks, izdala Pedagoška fakulteta, Univer-
za v Ljub ljani, izdan na priimek Klemenčič, 
leto izdaje 2007. gnl-326560

Peterka Jure, Mala vas pri Grosupljem 
21 A, Grosuplje, spričevalo 4. letnika Ele-
ktrotehniško – računalniške strokovne šole 
in gimnazije Ljub ljana, izdano leta 2010. 
gne-326567

Pisanec Alenka, Hotunje 9, Ponikva, 
spričevalo – zaključno Srednje trgovske 
šole Celje, izdano leta 1995, izdano na ime 
Plahuta. gnm-326559

Polh Mihela, Podob 5, Loče pri Poljča-
nah, spričevalo 4. letnika Kmetijske šole 
Maribor, izdano leta 2002. gnd-326593

Prek Jože, Gabrje pri Ilovi Gori 9, Gro-
suplje, diplomo 4. letnika Srednje šole za 
strojništvo v Ljub ljani, št. I-S/1117, leto iz-
daje 1987. gnx-326623

Ribaš Kristjan, Kruplivnik 7, Grad, spri-
čevalo o poklicni maturi SPTŠ Murska So-
bota, izdano leta 2002. gnq-326630

Ribić Mariša, Titova 45, Jesenice, pre-
klic spričevala 3. letnika Srednje šole za 
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010, 
objavljenega v Uradni list RS, št. 14/12, pod 
oznako GNC-325769. gnk-326611

Robida Rok, Novo Polje, Cesta XV 3, 
Ljub ljana – Polje, maturitetno spričevalo Gi-

mnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2007. 
gnh-326564

Salihović Aldina, Ulica Gradnikove bri-
gade 31, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika 
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova 
Gorica, izdano leta 2009. gnk-326561

Salihović Aldina, Ulica Gradnikove bri-
gade 31, Nova Gorica, obvestilo o uspehu 
na splošni maturi Srednje ekonomske in tr-
govske šole Nova Gorica, leto izdaje 2010. 
gnj-326562

Tomažin Tea, Trubarjeva cesta 14, Gro-
suplje, maturitetno spričevalo Srednje zdra-
vstvene šole. gnx-326598

Vidovič Sašo, Novakova 43, Ormož, 
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje zdra-
vstvene šole Murska Sobota. gnl-326585

Vogrinec Boštjan, Rimska ploščad 19, 
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Ptuj, 
Poklicne in tehniške elektro šole, št. 46/97, 
izdano leta 1997. gnw-326624

Vranješević Ljubica, Kampolin 30, Luci-
ja, Portorož – Portorose, spričevala 1., 2., 
3., 4. in 5. letnika Ekonomske in trgovske 
šole Brežice, izdana leta 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004. gns-326628

Vranješević Ljubica, Kampolin 30, Luci-
ja, Portorož – Portorose, spričevalo o za-
ključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri po-
klicni maturi ter spričevalo o poklicni  maturi 
Ekonomske in trgovske šole Brežice, izda-
na leta 2002, 2004, 2004. gnr-326629

Zaluberšek Grega, Čečovje 4, Ravne 
na Koroškem, obvestilo o uspehu 4. letnika 
Srednje šole za gostinstvo in turizem Mari-
bor, leto izdaje 2003. gnm-326634

Železen Laura, Domajinci 31, Cankova, 
spričevalo 3. letnika SŠGT Radenci, izdano 
leta 2011. gnp-326581

Žlahtič Goran, Kočevska cesta 148, 
Škofljica, spričevalo o končani OŠ Škoflji-
ca, izdano leta 1995. gni-326588

Žlahtič Goran, Kočevska cesta 148, 
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu 
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano 
leta 2000. gnh-326589

Žlahtič Goran, Kočevska cesta 148, 
Škofljica, maturitetno spričevalo Centra za 
dopisno izobraževanje Univerzum, izdano 
leta 2002. gng-326590

Žuljevič Sanja, Naselje Ljudske pravi-
ce 6, Murska Sobota, diplomo SCTPIJ Mur-
ska Sobota, št. I-TK/99, leto izdaje 1984. 
gnd-326568

Drugo preklicujejo

Anžur Agata, Šepulje 1A, Sežana, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja vzgojitelj-
ska in gimnazija Ljub ljana, št. 156135. 
gnc-326619

Belić Đorđe, Celjska cesta 11, Sloven-
ske Konjice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500031091010, izdajatelj Cetis d.d. 
gnn-326583

Beširević Edin, Periška cesta 4D, Ljub-
ljana – Polje, študentsko izkaznico, št. 
19542722, izdala Ekonomska fakulteta. 
gnf-326591

Božidar Cerar s.p., Gubčeva uli-
ca 18, Dob, osnovne nacionalne licence, 
št. 011510, veljavno do 3. 12. 2012; na-

cionalna licenca, za vozili LJ 55-5VF, št. 
011510/002, in LJ ZALA-57, št. 011510/001, 
obe veljavni do 3. 12. 2012; osnovna licen-
ca skupnosti, št. 007860, velja do 3. 12. 
2012. gno-326586

Božidar Cerar s.p., Gubčeva ulica 18, 
Dob, licence skupnosti za vozila LJ B0-
090, št. 007860/008, in LJ 65-0AU, št. 
007860/009, ter LJ UNI-07, št. 007860/010, 
velja do 3. 12. 2012. gnn-326587

Gabrovšek transport, d.o.o., Mala uli-
ca 10, Horjul, licenco za opravljanje med-
narodnega in notranjega transporta, 
št. GE003070-00891, za vozilo scania 
2420/3700 EURO 5, registrska številka LJ 
NF-615. gnb-326578

Gabrovšek transport, d.o.o., Mala uli-
ca 10, Horjul, licenco za opravljanje med-
narodnega in notranjega transporta, št. 
GE003070-00891, za vozilo mercedez benz 
actros 950-21, registrska številka LJ 25-
93Y. gnr-326579

Gabrovšek transport, d.o.o., Mala uli-
ca 10, Horjul, licenco za opravljanje med-
narodnega in notranjega transporta, št. 
GE003070-00891, za vozilo mercedes 
benz 950-21, registrska številka LJ X5-550. 
gnq-326580

Grmovšek Sonja, Preska 18, Dobrnič, 
študentsko izkaznico, št. 18030929, izdala 
Filozofska fakulteta. gnu-326626

KENZO d.o.o. Ljub ljana, Zvezna ulica 
2A, Ljub ljana, licence: 003/302698, šasija 
XLER4X20004405512 in 005/302700, šasi-
ja YS2R4X20001244402. gnf-326566

Koleša Tilen, Popovičeva ulica 7, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19796086, 
izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v 
Ljub ljani. gny-326597

Kovač Primož, Senožeti 61, Dol pri Ljub-
ljani, študentsko izkaznico, št. 71110230, 
izdala Biotehnična fakulteta. gni-326563

Kreslin Bojan, Dragomelj 158, Domža-
le, potrdilo strokovne usposobljenosti za 
prodajalca, veljavno od 22. 4. 2004, izda-
jateljica Trgovinska zbornica Slovenije, št. 
129/2004, leto izdaje 2004. gne-326592

LGM Transporti d.o.o., Plešivec 38, Ve-
lenje, licenco, št. GE004541/04223, za vo-
zilo 004. gno-326607

LGM Transporti d.o.o., Plešivec 38, Ve-
lenje, licenco, št. GE004541/04223, za vo-
zilo 013. gnn-326608

Marko Jenič, Pregljev trg 11, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 01003264, 
izdala Pedagoška fakulteta v Ljub ljani. 
gny-326572

Pejić Miodrag, Cesta na Markovec 85, 
Koper – Capodistria, voznikovo kartico, št. 
1070500005979001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnv-326600

Perić Simo, Ratež 43B, Brusnice, vozni-
kovo kartico, št. 1070500012507003, izda-
jatelj Cetis d.d. gnv-326575

Poravne Karin, Erbežnikova ulica 43, 
Ljub ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimna-
zija Ledina, Ljub ljana. gnx-326573

Simon Andraž, Vojkova cesta 2, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 63040474, 
izdala Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko. gnc-326569

SOMARO d.o.o., Mali Vrh 29A, Globoko, 
dovolilnice za mednarodni prevoz blaga, ve-
lja za leto 2011, Belorusija 112/01-2045401, 
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Ukrajina 804/11-1905284, Ukrajina 804/63-
1900526. gnb-326620

SOMARO d.o.o., Mali Vrh 29A, Globo-
ko, dovolilnice za mednarodni prevoz, za 
leto 2011, Rusija 643/59-0554271, Rusija 
643/69-0557768. gnz-326621

Tešanović Jovica, Mariborska ce-
sta 68, Celje, voznikovo kartico, št. 
1070500028953001. gnz-326571

Tešanović Mladenko, Mariborska 
cesta 68, Celje, voznikovo kartico, št. 
107050003206700. gnb-326570

Turk Sara, Rudarsko naselje 8, Kočevje, 
študentsko izkaznico, št. 21090595, izdala 
Fakulteta za družbene vede. gne-326617

Zabavnik Aleksandra, Breg pri Polze-
li 52C, Polzela, študentsko izkaznico, št. 
01002338, izdala Pedagoška fakulteta, Uni-
verza v Ljub ljani. gnr-326604

Zavrl d.o.o., Sejmiška ulica 18, Dom-
žale, licenco, št. 01733, 3 izvodi, za vozi-
la z registrskimi številkami: LJ Y3-282, LJ 
J0-50L in LJ Y8-30F. gnt-326577

Zavrl Pavle, Župančičeva ulica 27, Dob, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu, izdajatelj Mini-
strstvo za promet, št. 610819, leto izdaje 
1997. gnu-326576
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