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Javni razpisi

Št. 430-157/2012/16 Ob-3240/12

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 

25. 5. 2012 v Uradnem listu RS, št. 38/12, 
objavilo Javni razpis za izvajanje programa 
»Uporaba slovenskega jezika v vsakdanjem 
življenju«, št. 430-157/2012, ki se financira 
iz Evropskega sklada za begunce in sred-
stev Ministrstva za notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 
12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge 
razpisne dokumentacije predmetnega jav-
nega razpisa, za predmetni javni razpis na 
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi 
meni “Javna naročila“, naročnik objavil do-
kument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripra-
vo vloge, z dne 15. 6. 2012“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-625/2012/7(1514-14) Ob-3213/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

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

javni razpis
za izvajanje pravne pomoči v postopkih 
vračanja tujcev iz Republike Slovenije, 

št. 430-625/2012
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 

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

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

pravne pomoči v postopkih vračanja tujcev 
iz Republike Slovenije za obdobje od 1. 1. 
2013 do 30. 6. 2014, ki obsega izvedbo na-
slednjih projektov:

1. Informiranje tujcev o postopkih in 
možnostih vračanja;

2. Nudenje pravnega svetovanja v po-
stopku vračanja tujcev;

3. Usposabljanje.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet jav-

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

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

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

ne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet javnega razpisa, v RS 
pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem 
organu v RS,

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

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

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti 
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za prav-
no osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazen-
skem zakoniku: hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fi-
zične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupni-
ne (za fizične osebe), dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredova-
nje in dajanje daril za nezakonito posredova-
nje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev 
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če 
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper 
finančne interese Evropskih skupnosti v smi-
slu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti;

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

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

– Vsebina projektov mora biti skladna 
s predmetom javnega razpisa;

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

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti 
izvajanje projektov po načelu nepridobitnosti;

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v na-
sprotju z interesi in cilji projektov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

loga št. IV/7);
– Načrtovani proračun projektov – po vr-

sticah proračuna (Priloga št. IV/8a);
– Načrtovani proračun projektov – po ka-

tegorijah upravičenih stroškov (zbirno) (Pri-
loga št. IV/8b);

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

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

kumentacije):
Prijavitelj mora parafirati vse strani vzor-

ca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo 
stran vzorca pogodbe.

c) Reference in kadri prijavitelja
Prijavitelj mora imeti v zadnjih 2 letih naj-

manj po eno referenco s področja izvajanja 
tovrstnih projektov oziroma vračanja tujcev 
za sledeče države: Bosna in Hercegovina, 
Srbija, Kosovo, Hrvaška, Makedonija, Črna 
gora, Afganistan in Ukrajina, in sicer mora 
imeti v vsaki navedeni državi najmanj eno 
referenco za izvajanje tovrstnih projektov 
oziroma vračanja tujcev, ki jih navede v pri-
logi št. IV/10 Reference prijavitelja.

Izvajalec mora imeti oziroma zagotavljati 
za izvedbo projekta 2. »Nudenje pravnega 
svetovanja v postopku vračanja tujcev« naj-
manj 5 strokovno usposobljenih oseb.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje na-
vedenih pogojev glede referenc in kadrov, 
se njegova vloga izloči.

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

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

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

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

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

e) Tuji prijavitelji
Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki 

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

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

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

– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov 
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno 
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kazni-
vih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: hudodelsko združevanje, spreje-
manje podkupnine pri volitvah (za fizične 
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, ne-
dovoljeno dajanje daril, jemanje podkupni-
ne (za fizične osebe), dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredova-
nje in dajanje daril za nezakonito posredo-
vanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepi-
tev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in za-
tajitev finančnih obveznosti, pranje denarja 
ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti za-
stopnik pravnomočno obsojen zaradi golju-
fije zoper finančne interese Evropskih sku-
pnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre 
za pravno osebo, nanašati na pravno osebo 
(prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje, odločanje ali 
nadzor nad prijaviteljem.

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

Ostale dokumente, ki jih izdajajo uradne 
institucije.

Dokumenti so lahko originali ali fotoko-
pije:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Vloga lahko za projekt 1. »Informiranje 
tujcev o postopku in možnostih vračanja« 
prejme največ 30 točk. Cenovno najugo-
dnejša vloga oziroma vloga z najnižjo po-
nujeno skupno okvirno vrednostjo prejme 
30 točk, ostale pa prejmejo procentualno 
ustrezno manjše število točk, in sicer glede 
na procentualno vrednost odstopanja ponu-
jene cene od cene najugodnejšega prijavite-
lja. Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.

– Vloga lahko za projekt 2. »Nudenje 
pravnega svetovanja v postopku vračanja 
tujcev« prejme največ 50 točk. Ocenjuje se 
cena urne postavke operativnih izvajalcev 
projekta oziroma stroški dela operativnih iz-
vajalcev projekta. V primeru, da prijavitelj 
v prijavi navede operativne izvajalce pro-
jekta z različnimi cenami urne postavke ozi-
roma stroškov dela, se upošteva povprečje 
vseh navedenih cen urnih postavk oziroma 
stroškov dela. Vloga z najnižjo ponujeno 
ceno urne postavke oziroma z najnižjim pov-
prečjem cen urnih postavk prejme 50 točk, 
ostale pa prejmejo procentualno ustrezno 
manjše število točk, in sicer glede na pro-
centualno vrednost odstopanja ponujene 
cene oziroma povprečja ponujenih cen urnih 
postavk od cene najugodnejšega prijavitelja 
oziroma povprečja cen najugodnejšega pri-
javitelja. Vloge ne morejo prejeti manj kot 
0 točk.

– Vloga lahko za projekt 3. »Usposa-
bljanje« prejme največ 20 točk. Cenovno 
najugodnejša vloga oziroma vloga z najnižjo 
ponujeno skupno vrednostjo prejme 20 točk, 
ostale pa prejmejo procentualno ustrezno 
manjše število točk, in sicer glede na pro-
centualno vrednost odstopanja ponujene 
cene od cene najugodnejšega prijavitelja. 
Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.

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

V primeru, da bosta dva ali bo več prijavi-
teljev po merilu cena doseglo enako število 
točk oziroma bodo te vloge pri ocenjevanju 
po merilu cena enako najugodnejše, bo iz-
bran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih dveh 
letih v več državah po vsaj eno referenco 
s področja izvajanja tovrstnih projektov ozi-
roma vračanja, in sicer se upoštevajo nasle-
dnje države: ZDA, Tajska, Izrael, Maroko, 
Kitajska, Iran, Senegal, Tunizija, Nikaragva, 
Gana, Kanada, Nigerija, Moldavija, Kirgi-

zija, Alžirija, Gvineja in Indija. Naročnik bo 
navedeno ugotavljal oziroma ocenjeval iz 
izpolnjenega obrazca »Reference prijavite-
lja« – Priloga št. IV/10 iz razpisne dokumen-
tacije, pri čemer se šteje število navedenih 
držav, v katerih ima prijavitelj po vsaj eno 
referenco.

7. Izločitev vloge
Prijavitelj projektov bo izločen iz nadalj-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– kolikor se ugotovi, da prijavitelj ni takoj 
oziroma najkasneje v 8 dneh obvestil naroč-
nika o statusnih spremembah glede zave-
zanosti za DDV v času izvajanja programa.
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Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se 
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po 
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je iz-
dan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi 
pogodbe.

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

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

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

8. Način financiranja
a) Prijavitelji programov lahko s strani 

naročnika prejmejo sredstva v višini 100 % 
vseh predvidenih upravičenih odhodkov pro-
grama. Program se financira 75 % iz sred-
stev Evropskega sklada za vračanje (letni 
program 2012) in 25 % iz sredstev Ministr-
stva za notranje zadeve.

b) Osnovna načela upravičenosti stro-
škov:

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

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

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

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

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

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

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

Neposredni upravičeni stroški so sesta-
vljeni iz naslednjih kategorij:

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

storitve (E),
– stroški povezani s sofinanciranjem EU 

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

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

Podrobnejši opis upravičenih stroškov je 
podan v razpisni dokumentaciji.

d) Podizvajanje:
Izvajalec mora biti sposoben sam upra-

vljati projekte. Znesek za naloge, ki se 
v okviru projektov oddajo v podizvajanje, 
mora biti jasno naveden v sklenjeni pogodbi 
o izvajanju projekta.

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

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

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

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

Izvajalec je odgovoren za izvedbo in ka-
kovost del in storitev, ki jih izvedejo podi-
zvajalci ter mora hraniti vso dokumentacijo 
v zvezi z izvajanjem aktivnosti s strani podi-
zvajalca, in sicer v celotnem obdobju, ki ga 
določa pogodba kot obdobje, v katerem je 
treba hraniti vso dokumentacijo, ki se nana-
ša na izvajanje projektov, ter jo mora predlo-
žiti na zahtevo naročnika.

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

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

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

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

f) Bistvene spremembe projektov:
Izvajalec ne sme brez veljavnega aneksa 

izvajati projektov v drugačnem finančnem, 
tehničnem in administrativnem smislu od 
dogovorjenega.

Za spremembe, ki zahtevajo sklenitev 
aneksa k osnovni pogodbi, štejejo na pri-
mer:

– sprememba trajanja projektov in/ali 
pogodbe;

– sprememba skrbnika pogodbe;
– sprememba aktivnosti projektov;
– v primeru povečanja % podizvajanja in 

spremembe opredelitve nalog danih v po-
dizvajanje;

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

– sprememba dogovorjenega načrtova-
nega proračuna projektov, ki ima za posledi-
co povečanje oziroma zmanjšanje posame-
zne enote načrtovanja (vrstice dogovorje-
nega načrtovanega proračuna programa iz 
Priloge IV/8a) znotraj posamezne kategorije 
upravičenih neposrednih stroškov v višini 
več kot 20 % njene vrednosti, vendar ne več 
kot 1.000,00 EUR na vrstico iz dogovorjene-
ga načrtovanega proračuna projektov;

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

– sprememba imena in/ali pravne oblike 
izvajalca projektov.

Izvajalec mora v zvezi z vsemi spremem-
bami, v primernem roku pisno obvestiti na-
ročnika. Predlog sprememb mora vsebova-
ti obrazložitev razlogov za spremembe ter 
vpliv teh sprememb na splošne in konkre-
tne operativne cilje projektov ter dogovor-
jeni načrtovani proračun projektov (iz Prilog 
IV/8b). K predlogu mora izvajalec priložiti 
nov predlog načrtovanega proračuna in nov 
logični okvir, ki odražata predlagane spre-
membe, kolikor je to potrebno.

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

za DDV (oziroma je fizična oseba), kar mora 
dokazati z verodostojnimi listinami. Kadar 
DDV ni upravičen strošek projektov, se mora 
pri zahtevanju/določanju višine dejanskih 
stroškov v zvezi s projekti upoštevati cena 
storitve ali blaga brez DDV;

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

– prekomerni ali nebistveni/nepotrebni 
izdatki (Primernost izdatkov se dokazuje 
z ustreznimi dokazili, iz katerih je razvidno 
primerno razmerje med ceno in kakovostjo 
oziroma ustrezna tržna vrednost izdatkov. 
Najboljše razmerje med ceno in kakovo-
stjo izdatka je tisto, ki je edino upravičeno 
za izvajanje projektov. Ustrezna dokazila za 
primernost izdatkov so npr. pridobljene tržne 
ponudbe pred nastankom izdatka (kjer je to 
opredeljeno v okviru posameznih členov za 
upravičenost izdatkov te pogodbe); dokazila 
iz katerih je razvidno, da je dejansko nastali 
strošek dela v skladu s standardi v dolo-
čenem poklicu, itd. Kolikor nastali izdatki 
presegajo tržne cene oziroma ne dosegajo 
najugodnejšega razmerja med ceno in kako-
vostjo, jih naročnik označi kot prekomerne in 
so kot taki neupravičeni, zato je koristno, da 
izvajalec že pred samim nastankom posa-
meznega izdatka izvede ustrezne postopke 
in tako zagotovi primernost izdatkov. Bistve-
nost/potrebnost izdatkov se ocenjuje tako, 
da se presoja nujnost določenega izdatka 
za uspešno izvedbo projektov oziroma vpliv 
na možnosti za dokončanje projektov, če 
določenega izdatka ne bi bilo. Ta presoja se 
mora izvajati pred nastankom, med nastan-
kom in po nastanku izdatka, tako na stra-
ni izvajalca kot naročnika. Kolikor naročnik 
ugotovi, da izostanek nastanka določenega 
izdatka ni ovira za dokončanje projektov, se 
tovrstni izdatek označi kot nebistven/nepo-
treben in je kot tak neupravičen, zato je kori-
stno, da izvajalec že pred samim nastankom 
posameznega izdatka izvede to presojo.);

– stroški za reprezentanco izključno za 
projektno osebje;

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

– nakup zemljišča ter nakup, gradnja in 
prenova nepremičnine;

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

vodsko dokumentacijo in vse ostale doku-
mente, s katerimi izkazuje neposredne in 
posredne stroške projektov (prejete račune, 
potrdila, druga dokazila o plačilu ali raču-
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novodske listine z enakovredno dokazno 
vrednostjo), hraniti še 8 let in 8 mesecev 
od letnice letnega programa 2012, tj. do 
31. 8. 2020.

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

ške, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo 
projektov.

Za projekta:
– 1. »Informiranje tujcev o postopku in 

možnostih vračanja« in
– 3. »Usposabljanje«
bodo financirani le tisti stroški izvajanja 

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

Za projekt:
– 2. »Nudenje pravnega svetovanja v po-

stopku vračanja tujcev«
prijavitelj v finančni konstrukciji projektov 

navede stroške osebja, s katerimi bo projekt 
dejansko izvajal (stroški osebja bodo finan-
cirani, kot so navedeni v finančni konstrukciji 
izvajanja projektov, in sicer v Načrtovanem 
proračunu projekta – po vrsticah projekta – 
Priloga IV/8a, ter skladno z okvirno kalkula-
cijo stroškov za konkretni projekt, potrjeno 
s strani naročnika), za ostale neposredne 
upravičene stroške in posredne upravičene 
stroške, katere v času priprave vloge še 
ni možno določiti, pa prijavitelj v vlogi na-
vede predvidene okvirne stroške izvajanja 
projekta skladno z razpisno dokumentacijo, 
ki pa bodo izvajalcu v času izvajanja pro-
jekta plačani po dejanskih stroških, skladno 
z vsakokratno izvedbo aktivnosti projekta in 
okvirno kalkulacijo stroškov, potrjeno s stra-
ni naročnika.

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

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

Plačila stroškov v zvezi s projekti mora 
izvajalec izvršiti preden zahteva od naročni-
ka povrnitev posameznega stroška/izdatka 
(razen za amortizacijo). Plačila morajo imeti 
obliko finančnih transakcij.

Stroški se praviloma dokazujejo z uradni-
mi računi. Kadar to ni mogoče, se izdatki iz-
kažejo z računovodskimi listinami ali dokazili 
enakovredne dokazne vrednosti.

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

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

– določeni v skladu z veljavnimi računo-
vodskimi standardi države, v kateri ima iz-
vajalec sedež, ter v skladu z običajnimi pra-
ksami stroškovnega računovodstva izvajalca;

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

Izvajanje po sklenjeni pogodbi se mora 
zaključiti najkasneje do 30. 6. 2014. Preje-
ta sredstva morajo biti porabljena v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz 
Evropskega sklada za vračanje.

Pogodba se z izbranim prijaviteljem skle-
ne za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014.

k) Obseg izvedbe projektov:
V primeru, da izvajalec projekte izvede 

v zmanjšanem obsegu oziroma ne doseže 
ciljev in rezultatov projektov, ki so oprede-
ljeni v Načrtovanem logičnem okvirju pro-

jektov (Prilogi IV/7), naročnik delež finan-
ciranja zniža glede na dejansko izvedene 
aktivnosti oziroma dejansko dosežene ope-
rativne cilje.

l) Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na 

transakcijski račun v skladu z veljavnim Za-
konom o izvrševanju proračuna RS oziroma 
30 dan od datuma uradnega prejema zah-
tevka za izplačilo, za potrjen nesporni del. 
Povračilo stroškov, ki bodo izvajalcu nastali 
pri izvedbi projektov, bo naročnik nakazal 
izvajalcu po izvedeni vsebinski in finančni 
kontroli prejetega zahtevka za izplačilo z ob-
veznimi prilogami. Za sporni del stroškov 
bo izvajalec pozvan s strani naročnika da 
popravi oziroma dopolni dokumentacijo in 
jo predloži najkasneje z naslednjim zahtev-
kom za izplačilo.

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

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

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

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

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

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

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

9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpo-
lago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni 
javni razpis znaša 50.000,00 EUR za iz-
vajanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 30. 6. 
2014 (Evropski sklad za vračanje – letni 

program 2012). Sredstva za izvajanje pred-
metnega javnega razpisa so zagotovljena 
s strani Evropskega sklada za vračanje naj-
več v višini 75 % (v višini 37.500,00 EUR) 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve 
najmanj v višini 25 %.

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

ročnik prejme do dne 8. 8. 2012, najkasneje 
do 15. ure.

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

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

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

Prijavitelji bodo o izboru oziroma izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni 
od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi 
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma 
v 60 dneh od roka za predložitev vlog.

Naročnik bo izdal sklepe o izboru projek-
tov in višini financiranja projektov.

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

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na 

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

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo 
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vlo-
ge. Naročnik bo odgovore objavil na in-
ternetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, 
levi meni »Javna naročila«, in sicer najka-
sneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo 
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel 
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do 
dne 25. 7. 2012.

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

Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po 
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si 
ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pri-
pisom: »Dodatne informacije – Javni raz-
pis za izvajanje pravne pomoči v postop-
kih vračanja tujcev iz Republike Slovenije, 
št. 430-625/2012«.

Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih 
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega 
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V pri-
meru, da zahteva za dodatna pojasnila ne 
bo posredovana na zgoraj navedeni način, 
naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4301-19/2012/1 Ob-3214/12

Javni razpis
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z 

električno energijo z uporabo domačih 
virov primarne energije v letu 2012
Izvajalec javnega razpisa: Republika 

Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor (v nadaljevanju: ministrstvo), Direk-
torat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

Pravna podlaga za izvedbo javnega raz-
pisa: 15. člen Energetskega zakona (Ura-
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dni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 
10/12), Uredba o izvedbi javnega razpisa 
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z ele-
ktrično energijo z uporabo domačih virov 
primarne energije (Uradni list RS, št. 19/09 
in 49/10) in sklep Vlade Republike Slovenije 
št. 36000-8/2011/4 z dne 8. 9. 2011.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje upravičenih stroškov izbranih pro-
izvajalcev električne energije, ki bodo 
v določenem obsegu prevzeli obveznost 
uporabe domačega vira primarne energije 
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z ele-
ktrično energijo v letu 2012, ki ga je ob 
sprejemu Energetske bilance Republike 
Slovenije za leto 2012 določila Vlada Re-
publike Slovenije.

Namen je izbor ponudnika ali ponu-
dnikov (v nadaljevanju: ponudnik) za za-
gotavljanje zanesljive oskrbe z električno 
energijo z uporabo domačih virov primarne 
energije z najnižjim pokritjem upravičenih 
stroškov.

Obvezna količina domačega vira pri-
marne energije za pro izvodnjo električne 
energije v energetski bilanci za leto 2012 je 
določena s sklepom Vlade Republike Slo-
venije št. 36000-8/2011/4 z dne 8. 9. 2011, 
na podlagi katerega se je za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov 
primarne energije za pro izvodnjo električ-
ne energije v Energetsko bilanco Republike 
Slovenije za leto 2012 vključilo 449.900 ton 
rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje - Hra-
stnik, d.o.o.

Pro izvedena količina električne energi-
je v letu 2012 iz obvezne količine doma-
čega primarnega vira energije je najmanj 
423 GWh.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pro izvajalci 

električne energije s sedežem na območju 
Evropske unije ali prebivališčem v državi 
članici Evropske unije (v nadaljevanju: pro-
izvajalci), ki so sposobni uporabiti obvezno 
količino domačega vira primarne energije za 
pro izvodnjo električne energije. Pro izvajalci 
električne energije so pravne ali fizične 
osebe, ki so imetniki veljavne licence za 
pro izvodnjo električne energije v Sloveniji, 
izdane s strani Javne agencije Republike 
Slovenije za energijo. Čas, za katerega je 
bila licenca izdana, se ne sme izteči pred iz-
tekom časa izpolnitve prevzetih obveznosti 
v skladu s tem razpisom.

Na razpis se ne morejo prijaviti pro-
izvajalci, ki:

– se nahajajo v postopku insolventnosti 
(prisilni poravnavi ali stečaju) ali likvidaciji,

– so podjetja v težavah v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
(UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zako-
nom o pomoči za reševanje in prestrukturi-
ranje gospodarskih družb v težavah (Uradni 
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 51/11),

– imajo neporavnane obveznosti do Re-
publike Slovenije,

– pridobivajo pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

– so navedeni v seznamu podjetij, s ka-
terimi državne institucije ne smejo poslovati 
v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje 
korupcije.

Merila za izbor ponudnika, ki izpolnjuje 
pogoje

Vse popolne in veljavne vloge, ki bodo 
izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo oce-
nila komisija za izbor ponudnika na osnovi 
naslednjega merila.

Izbran bo ponudnik, ki bo za pro izvodnjo 
električne energije ponudil najnižje upravi-
čene stroške ob uporabi v razpisu določene 
količine domačega vira primarne energije. 
V primeru, da več ponudnikov, ponudi ena-
ko višino najnižjih upravičenih stroškov, bo 
vsak ponudnik prevzel enak delež obve-
znosti uporabe določene količine domačega 
vira primarne energije.

Ministrstvo se lahko odloči, da ne bo 
izbralo nobenega ponudnika. To se šteje za 
neuspešen javni razpis.

Trajanje obvezne uporabe domačih pri-
marnih virov energije: obvezna uporaba 
domačega vira primarne energije se mora 
izvajati v letu 2012 na podlagi pogodbe 
sklenjene s Centrom za podpore. Začetek 
uporabe obvezne količine domačega vira 
primarne energije za izbranega ponudnika 
je od dneva podpisa pogodbe s Centrom za 
podpore. Od tega datuma se začne obdobje 
upravičenosti stroškov, ki traja do konca leta 
2012 oziroma do uporabe celotne obvezne 
količine določene s pogodbo.

Upravičeni stroški
Če cena pro izvedene električne energije 

iz domačega vira primarne energije na pra-
gu pro izvodne naprave preseže tržno ceno 
iz primerljivih pro izvodnih naprav, ki te pri-
marne energije ne uporabljajo, so izbrani 
pro izvajalci upravičeni do pokritja stroškov 
do ravni njihovega običajnega poslovanja. 
Če pro izvajalec pri tem ustvari dobiček, se 
upravičeni stroški v naslednjem letu znižajo 
za višino ugotovljenega dobička v predho-
dnem letu oziroma se bo s pogodbo, skle-
njeno s Centrom za podpore, zavezal k po-
vrnitvi ustvarjenega dobička.

Upravičeni stroški so lahko:
– višji stroški domačega vira primarne 

energije, dostavljenega pro izvajalcu, od pri-
merljivega primarnega vira energije iz uvo-
za, dostavljenega do energetskega objek-
ta pro izvajalca, ki bi ga lahko pro izvajalec 
uporabljal;

– ostali pro izvodni stroški, sorazmerni 
deležu domačega vira primarne energije, ki 
so povezani z uporabo domačega vira pri-
marne energije, ki vključujejo tudi amortiza-
cijo naprav, ki so potrebne ali jih je potrebno 
vgraditi za koriščenje domačega vira pri-
marne energije, in ki za koriščenje primarnih 
virov iz uvoza ne bi bili potrebni.

Če primerjava stroškov med domačim 
virom primarne energije in primarnim virom 
iz uvoza zaradi narave primarnega vira ni 
mogoča, se kot upravičeni strošek upošteva 
ponujena lastna pro izvodna cena električne 
energije iz domačega primarnega vira zni-
žana za lastno pro izvodno ceno električne 
energije iz primarnih virov, ki jih pro izvodna 
naprava uporablja.

Upravičeni stroški se upoštevajo samo 
v primeru izbire pro izvajalca na javnem raz-
pisu, na katerem sta pravilni ponudbi oddala 
vsaj dva ponudnika.

Upravičeni stroški so predmet financira-
nja le, če so nastali v letu 2012.

Višina sredstev
Za pokritje upravičenih stroškov je na vo-

ljo največ 7.461.000 EUR. Sredstva se bodo 
črpala iz prispevka za zagotavljanja zaneslji-
ve oskrbe z električno energijo z uporabo 
domačih virov primarne energije.

Ponudba ne sme presegati razpoložljivih 
sredstev.

Izplačilo sredstev
Sredstva za pokritje upravičenih stroškov 

bo na transakcijski račun pro izvajalca naka-
zal Center za podpore. Izbrani prijavitelj je 
dolžan najkasneje v 15 dneh po dokončnosti 
sklepa o izbiri prijavitelja skleniti pogodbo 
o zagotavljanju zanesljive oskrbe električne 
energije z uporabo domačih virov primarne 
energije (v nadaljevanju: pogodba). Sred-
stva bodo nakazana skladno s podpisano 
pogodbo.

Za pro izvajalca, ki ne bo podpisal pogod-
be v navedenem roku, se šteje, da je svojo 
prijavo umaknil in ni upravičen do povračila 
upravičenih stroškov.

Če pogodba ni usklajena s sklepom o iz-
biri prijavitelja, se glede neusklajenih vpra-
šanj uporablja neposredno sklep o izbiri. Če 
je sklep o izbiri razveljavljen, mora Center 
za podpore prenehati izplačevati sredstva 
za povrnitev upravičenih stroškov, ne glede 
na pogodbo. Razveljavitev sklepa je podla-
ga za odpoved pogodbe.

Če se po koncu obračunskega obdo-
bja izkaže, da so upravičeni stroški nižji 
od predvidevanih oziroma nižjih od upra-
vičenih stroškov določenih v sklepu o izbiri 
prijavitelja in pogodbi, se sredstva za izpla-
čilo znižajo za ustrezen znesek.

Vsebina prijave
Pisna prijava na javni razpis mora poleg 

prijavnega obrazca z navedbo upravičenih 
stroškov, vsebovati naslednja dokazila in 
izjave:

1. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane 
davčne obveznosti in druge obvezne da-
jatve, ki ga izda pristojni davčni urad pri 
Davčni upravi Republike Slovenije, ne sta-
rejše od 30 dni;

2. izjava, da ima prijavitelj licenco za pro-
izvodnjo električne energije izdano s stra-
ni Javne agencije Republike Slovenije za 
energijo;

3. izjava, da prijavitelj pozna vsebino 
javnega razpisa na katerega se prijavlja in 
se strinjam s pogoji navedenimi v javnem 
razpisu;

4. izjava, da prijavitelj ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaja ali likvidacije;

5. izjava, da prijavitelj ne prejema, niti 
ni v postopku pridobivanja finančne pomo-
či države za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij;

6. izjava, da so vse informacije navede-
ne v tem prijavnem listu in v pripadajočih 
dokumentih resnične, popolne in ustrezajo 
dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih 
dokumentov je resnična kopija originalnega 
dokumenta;

7. izjava, da prijavitelj ni naveden v se-
znamu podjetij, s katerimi državne institucije 
ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki 
ureja preprečevanje korupcije.

Ministrstvo lahko zahteva tudi drugo do-
kumentacijo.

Način in rok prijave
Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu, ki je 

sestavni del javnega razpisa, z vsemi zah-
tevanimi prilogami in dokazili. Prijava na 
javni razpis je veljavna, če je pravočasna 
in ji je priložena vsa zahtevana dokumen-
tacija. Pisne prijave z oznako na ovojnici: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za zagotavlja-
nje zanesljive oskrbe z električno energijo 
z uporabo domačih virov primarne energije 
v letu 2012«, imena in naslova prijavitelja, je 
treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Mini-
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strstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat 
za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana. 
Nepravilno opremljenih prijav komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene 
prijavitelju.

Prijave, ki ne bodo predložene pravoča-
sno, se kot prepozne zavržejo.

Za pravočasne se bodo štele prijave, 
ki bodo v vložišče Ministrstva za infra-
strukturo in prostor, Direktorat za energijo, 
Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, prispele do 
vključno osmi dan od dneva objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije, do 12. ure, ne glede na vrsto 
prenosa pošiljke.



Prijavni obrazec 
 





za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov 
primarne energije v letu 2012 

 
 
 
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU 
Pravna oseba: 
 Popolno ime 
(firma):________________________________________________________________ 
 Sedež (naslov): 
______________________________________________________________________ 
 Zakoniti zastopnik: 
_____________________________________________________________________ 
 Matična številka: 
______________________________________________________________________ 
 Davčna številka: 
______________________________________________________________________ 
 
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik: 
 Popolno ime s.p.: 
_____________________________________________________________________ 
 Sedež (naslov): 
______________________________________________________________________ 
 Matična številka: 
_____________________________________________________________________ 
 Davčna številka: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Predvidena vrednost upravičenih stroškov: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Izjavljam, da poznam vsebino javnega razpisa na katerega se prijavljam in se strinjam s 
pogoji navedenimi v javnem razpisu. 
 
Izjavljam, da nisem v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 
 

Če prijava ne bo popolna ali ji ne bo 
priložena vsa potrebna dokumentacija, bo 
prijavitelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. 
Če prijavitelj v predvidenem roku ne bo 
vloge dopolnil, se vloga kot nepopolna 
zavrže.

Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo naslednji dan po poteku roka za 
prijavo na javni razpis, ob 10. uri, v prostorih 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Di-
rektorat za energijo, Kotnikova 5 v Ljub ljani, 
v sejni sobi, v II. nadstropju. Predstavniki 
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti 
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni 
zadevi.

Postopek in rok za izbor
Izbirni postopek bo vodila strokovna ko-

misija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo 
bo imenoval predstojnik ministrstva. Ministr-
stvo bo v roku 8 dni po izteku roka za prijavo 
na javni razpis odločilo o izbiri prijavitelja.

Dodatna pojasnila v zvezi z javnim raz-
pisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-31-42 
(Silvo Škornik) in po elektronski pošti na 
naslovu: silvo.skornik@gov.si.

Zoper sklep o izbiri prijavitelja ni dovo-
ljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor. 
Neizbrani ponudnik lahko vloži tožbo v roku 
30 od vročitve sklepa na Upravno sodišče 
Republike Slovenije.
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Izjavljam, da  ne prejemam, niti nisem v postopku pridobivanja finančne pomoči države 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij. 
 
Izjavljam, da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajočih 
dokumentih resnične, popolne in ustrezajo dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih 
dokumentov je resnična kopija originalnega dokumenta. 
 
Izjavljam, daj nisem naveden v seznamu podjetij,s katerimi državne institucije ne smejo 
poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije. 
 
PRILAGAM: 
 
 
 
 
 
 
 
 Firma oziroma ime prijavitelja 

 
Datum:___________ Ime zastopnika 

 
Kraj:_____________ Podpis 



Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 10030-40/2012/2 Ob-3265/12
Na podlagi 111. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr. in 20/11), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 
8/11 in 37/12), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 
99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravni-
štvu strokovnih delavcev na področju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 
72/07) Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport objavlja

javni razpis
pripravniških mest v šolah za šolsko 

leto 2012/2013
Predmet razpisa: Ministrstvo za izobra-

ževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška 
mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah 
s prilagojenim programom, šolah in zavodih 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami, domovih za 
učence, srednjih šolah, dijaških domovih, 
ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnove-
ljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

A. Ministrstvo razpisuje 45 pripravniških 
mest s sklenjenim delovnim razmerjem, na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na 
pripravniškem mestu
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A. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim 

delovnim razmerjem lahko kandidirajo kan-
didati, ki na zadnji dan razpisnega roka iz-
polnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi 
določene izobrazbene pogoje za pripravnika 
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju 
vzgoje in izobraževanja, in so pridobili naj-
manj izobrazbo prve stopnje, oziroma raven 
izobrazbe pridobljene po študijskih progra-
mih, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi prve stopnje.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgo-
raj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.

A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikova-
nje prednostnega vrstnega reda

Če bo za opravljanje pripravništva s skle-
njenim delovnim razmerjem prijavljenih več 
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških 
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo 
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na 
podlagi objavljenih meril dosegli večje šte-
vilo točk in bodo na prednostnem vrstnem 
redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek 
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden 
po naslednjih merilih:

Merilo Možno 
število točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem ali 
podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, magistrskega dela, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, 
praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu.
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse 
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.

10

Pedagoška študijska smer
ali opravljen študijski program pedagoško–andragoškega izpopolnjevanja 2

SKUPAJ 12

A. 3. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj iz-

med strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, 
za katero se bo pripravnik usposabljal, in 
imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Ministrstvo bo razporejalo pripravnike iz-
ključno v šolo, kjer imajo zaposlenega ustre-
znega mentorja.

A. 4. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek 

pripravnika za obdobje 10 mesecev je 
15.053 EUR. V strošek so vključene pla-
če, pokojninske premije in osebni pre-
jemki (prevoz, prehrana, regres za letni 
dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo 
je ministrstvo namenilo za financiranje 
opravljanja pripravništva s sklenjenim de-
lovnim razmerjem, je 677.385 EUR. Sred-
stva so zagotovljena v proračunu Repu-
blike Slovenije za leti 2012 in 2013, na 
ukrepih: 3311-11-0004 Izvajanje osnov-
nošolskih programov, proračunska po-
stavka 667210 Dejavnost osnovnega šol-
stva in 3311-11-0006 Izvajanje dejavnosti 
zavodov za usposabljanje, proračunska 
postavka 667410 Dejavnost zavodov za 
usposabljanje, ocenjeno 406.431 EUR, 
skrbnik proračunskih postavk je Boris Zu-
pančič; ter 3311-11-0009 Izvajanje srednje-
šolskih izobraževalnih programov, prora-
čunska postavka 667610 Dejavnost sre-
dnjega šolstva in 3311-11-0008 Izvajanje 
dejavnosti dijaških domov, proračunska 
postavka 667310 Dejavnost dijaških do-
mov, ocenjeno 270.954 EUR, skrbnica pro-
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računske postavke je mag. Renata Zupanc 
Grom; konta: 4133 – tekoči transferi v javne 
zavode in 4135 – tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki.

Pripravnik lahko pripravništvo opravlja 
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem 
strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene 
z zakonom in drugimi predpisi ter s tem raz-
pisom. Financiranje opravljanja pripravni-
štva s sklenjenim delovnim razmerjem v za-
sebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu 
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu 
s pogodbo o financiranju.

A. 5. Obvezna oblika in vsebina prijave 
za opravljanje pripravništva s sklenjenim de-
lovnim razmerjem

Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis 

pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;
izjava pod točko II. Podatki o pripravni-

škem mestu na Prijavnici na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti 
opremljena s podatki o predvidenem men-
torju, z ravnateljevim podpisom in potrjena 
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega za-

voda o opravljenih izpitih ali fotokopijo pri-
loge k diplomi,

– pisno izjavo kandidata, da išče prvo 
zaposlitev na področju vzgoje in izobraže-
vanja,

– pisno izjavo kandidata, da ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni 
v kazenskem postopku oziroma ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati, ki želijo pripravništvo opravlja-
ti v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, 
da se strinja z opravljanjem pripravništva in 
zagotavljanjem sredstev v skladu z zako-
nom in drugimi predpisi ter v skladu s po-
godbo o financiranju.

A. 6. Rok za oddajo vlog, način predloži-
tve in opremljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, oseb-
no ali po pošti na naslov: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pri-
pisom »Ne odpiraj – Pripravništvo v šolah 
za šolsko leto 2012/2013«, ter z imenom, 
priimkom in polnim naslovom kandidata, 
najkasneje do 6. 7. 2012. Prijava se šteje 
za pravočasno, če je oddana priporočeno 
po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 6. 7. 2012.

Neustrezno označene in nepravoča-
sno prispele vloge razpisna komisija ne bo 
obravnavala in bodo zavržene.

A. 7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 

9. 7. 2012, v prostorih ministrstva in ne bo 
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija 
za izvedbo postopka javnega razpisa (v na-
daljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpi-
ranju vlog razpisna komisija ugotavlja popol-
nost vlog. Vloga je popolna, če so predlože-
ni vsi dokumenti določeni v A. 5. točki. V pri-
meru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo 
razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja 
kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, 

ki je določen v A. 6. točki razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokumen-
tov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne 
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za do-
polnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnje-

vali osnovnih pogojev iz A.1. in A. 3. točke 
razpisa in,

– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo 
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih 
mest, ne bodo dosegli zadostnega števila 
točk, na podlagi meril določenih v A. 2. točki 
razpisa.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah bo na podlagi predloga razpisne komi-
sije s sklepom odločil minister.

A. 8. Rok, v katerem bodo kandidati ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

O izbiri in razporeditvi bodo kandidati 
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje 
v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in je bila njegova 
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavr-
žena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču 
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh 
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži 
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti 
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila 
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

A. 9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izo-

braževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri 
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravlja-
nju pripravništva na pripravniškem mestu. 
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 8. 
2012, z začetkom opravljanja pripravni-
štva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 9. 
2012, s polnim delovnim časom.

En izvod podpisane pogodbe vzgojno-iz-
obraževalni zavod pošlje ministrstvu najka-
sneje do 12. 9. 2012. Če kandidat v roku, 
določenim z razpisom (31. 8. 2012), priprav-
ništvo odpove ali iz neupravičenega razlo-
ga ne sklene delovnega razmerja, razpisna 
komisija na pripravniško mesto razporedi 
kandidata, ki je naslednji uvrščen na pred-
nostnem vrstnem redu. Nadomestnim kan-
didatom se rok za podpis pogodbe določi 
v sklepu o izbiri in razporeditvi.

V skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja, se medsebojne pravice in obve-
znosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pri-
pravnika na pripravniškem mestu.

B. Ministrstvo razpisuje 200 volonterskih 
pripravniških mest, na podlagi pogodbe 
o opravljanju volonterskega pripravništva

B. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravni-

štva lahko kandidirajo kandidati, ki na za-
dnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse 
z zakonom in drugimi predpisi določene iz-
obrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter 
imajo manj kot šest mesecev delovnih izku-
šenj na področju vzgoje in izobraževanja, in 
so pridobili najmanj izobrazbo prve stopnje, 
oziroma raven izobrazbe pridobljene po štu-
dijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi prve stopnje.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgo-
raj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.

B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikova-
nje prednostnega vrstnega reda

Če bo za opravljanje volonterskega pri-
pravništva prijavljenih več kandidatov, kot je 
razpisanih volonterskih pripravniških mest, 
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z viš-
jim številom točk zbranih na podlagi meri-

la študijskega uspeha. Kriterij študijskega 
uspeha temelji na izračunu povprečne oce-
ne vseh opravljenih izpitov na dodiplom-
skem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi 
diplomskih izpitov, diplome, magistrskega 
dela, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, 
praktikumov in podobnega) v študijskem 
programu, evidentiranih v priloženem po-
trdilu. Upošteva se povprečna ocena vseh 
opravljenih izpitov v študijskem programu, 
s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom 
in drugimi predpisi določene izobrazbene 
pogoje za pripravnika.

Če bo na volontersko pripravništvo v okvi-
ru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje 
volonterskega pripravništva, razporejenih 
manj kandidatov, kot je razpisanih volonter-
skih pripravniških mest, se za opravljanje 
volonterskega pripravništva kandidati lah-
ko prijavijo tudi po roku, navedenem v B. 
5. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate na 
volonterska pripravniška mesta razporejalo 
do zapolnitve razpisanih mest oziroma do 
objave naslednjega razpisa. Prednost bodo 
imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele.

B. 3. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj iz-

med strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, 
za katero se bo pripravnik usposabljal, in 
imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Ministrstvo bo razporejalo pripravnike iz-
ključno v šolo, kjer imajo zaposlenega ustre-
znega mentorja.

B. 4. Okvirna višina sredstev
Za mentorje pripravnikom so zagotovlje-

na sredstva za dodatek za delo s pripravni-
kom. Ocenjena vrednost oziroma strošek 
pripravnika volonterja za obdobje 10 mese-
cev je 418 EUR.

Ocenjena višina sredstev, ki jo je mini-
strstvo namenilo za financiranje opravljanja 
volonterskega pripravništva je 83.600 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračun Re-
publike Slovenije za leti 2012 in 2013, na 
ukrepih: 3311-11-0004 Izvajanje osnov-
nošolskih programov, proračunska po-
stavka 667210 Dejavnost osnovnega šol-
stva in 3311-11-0006 Izvajanje dejavnosti 
zavodov za usposabljanje, proračunska 
postavka 667410 Dejavnost zavodov za 
usposabljanje, ocenjeno 50.160 EUR, skrb-
nik proračunskih postavk je Boris Zupančič; 
ter 3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih 
izobraževalnih programov, proračunska po-
stavka 667610 Dejavnost srednjega šolstva 
in 3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dija-
ških domov, proračunska postavka 667310 
Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 
33.440 EUR, skrbnica proračunske postav-
ke je mag. Renata Zupanc Grom; konta: 
4133 – tekoči transferi v javne zavode in 
4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki.

Pripravnik lahko pripravništvo opravlja 
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem 
strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene 
z zakonom in drugimi predpisi ter s tem raz-
pisom. Financiranje opravljanja pripravni-
štva s sklenjenim delovnim razmerjem v za-
sebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu 
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu 
s pogodbo o financiranju.

B. 5. Obvezna oblika in vsebina prijave 
za opravljanje volonterskega pripravništva

Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis 

pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;
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izjava pod točko II. Podatki o pripravni-
škem mestu na Prijavnici na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti 
opremljena s podatki o predvidenem men-
torju, ravnateljevim podpisom in potrjena 
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega za-

voda o opravljenih izpitih ali fotokopijo pri-
loge k diplomi,

– pisno izjavo kandidata, da ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni 
v kazenskem postopku oziroma ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati, ki želijo pripravništvo opravlja-
ti v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, 
da se strinja z opravljanjem pripravništva in 
zagotavljanjem sredstev v skladu z zako-
nom in drugimi predpisi ter v skladu s po-
godbo o financiranju.

Vloga, ki bo oddana po roku določenem 
v B. 6. točki razpisa, mora vsebovati:

– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis 
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,

izjava pod točko II. Podatki o pripravni-
škem mestu na Prijavnici na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti 
opremljena s podatki o predvidenem men-
torju, ravnateljevim podpisom, in potrjena 
z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil prav-

nomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni 
v kazenskem postopku oziroma ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati, ki želijo pripravništvo opravlja-
ti v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, 
da se strinja z opravljanjem pripravništva in 
zagotavljanjem sredstev v skladu z zako-
nom in drugimi predpisi ter v skladu s po-
godbo o financiranju.

B. 6. Rok za oddajo vlog, način predloži-
tve in opremljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno 
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
sarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripi-
som »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo 
v šolah za šolsko leto 2012/2013«, ter z ime-
nom, priimkom in polnim naslovom kandida-
ta, najkasneje do 6. 7. 2012. Prijava se šteje 
za pravočasno, če je oddana priporočeno 
po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 6. 7. 2012.

Neustrezno označene in nepravoča-
sno prispele vloge razpisna komisija ne bo 
obravnavala in bodo zavržene.

V primeru, da se za opravljanje volonter-
skega pripravništva prijavi manj kandidatov 
kot je razpisanih mest, se bodo upoštevale 
tudi vloge, ki bodo oddane po 6. 7. 2012.

B. 7. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo predvi-

doma 9. 7. 2012, v prostorih ministrstva in 
ne bo javno. Če bo na volontersko priprav-
ništvo v okviru izbora razporejenih manj 
kandidatov kot je razpisanih volonterskih 
pripravniških mest, bo razpisna komisija 
vloge za opravljanje volonterskega pri-
pravništva poslane po 6. 7. 2012, odpirala 
sproti, glede na datum prispele vloge. Pri 
odpiranju vlog razpisna komisija ugota-

vlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če 
so bili predloženi vsi dokumenti, določeni 
v točki B. 5. V primeru vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 
8 dni od odpiranja kandidate pisno pozvala 
k dopolnitvi vloge.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, 

ki je določen v B. 6. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumen-

tov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne 
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za do-
polnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnje-

vali osnovnih pogojev iz točke B. 1. in B. 
3. točke razpisa in

– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo 
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih 
mest ne bodo dosegli zadostnega števila 
točk, na podlagi meril določenih v B. 2. točki 
razpisa.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah bo na podlagi predloga razpisne komi-
sije s sklepom odločil minister.

B. 8. Rok, v katerem bodo kandidati ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

O izbiri in razporeditvi bodo kandidati 
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje 
v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in je bila njegova 
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavr-
žena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču 
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh 
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži 
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti 
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila 
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

B. 9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izo-

braževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri 
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravlja-
nju volonterskega pripravništva. Pogodba 
o opravljanju volonterskega pripravništva se 
sklene najkasneje v treh mesecih od pre-
jema sklepa o razporeditvi na volontersko 
pripravniško mesto. Pogodba se sklene za 
določen čas, za čas pripravništva.

Pogodbo o opravljanju volonterskega 
pripravništva se lahko v primeru, da se pri-
pravnik in vzgojno-izobraževalni zavod tako 
dogovorita, sklene tudi s krajšim delovnim 
časom. V tem primeru morata stranki po-
godbo za opravljanje volonterskega priprav-
ništva s krajšim delovnim časom skleniti za 
najmanj 20 ur tedensko.

En izvod podpisane pogodbe vzgojno-iz-
obraževalni zavod pošlje ministrstvu.

V skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja, se medsebojne pravice in obve-
znosti določijo v pogodbi o opravljanju vo-
lonterskega pripravništva.

Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega 

razpis in obrazec za prijavo na razpis, je 
na voljo na spletnih straneh ministrstva, 
http://www.mizks.gov.si (področje javni raz-
pisi).

Za dodatne informacije lahko pokličete 
Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete 
na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se 
nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni 
za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje,
 znanost, kulturo in šport

Št. 10030-41/2012/2 Ob-3266/12
Na podlagi 111. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr. in 20/11), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 
8/11 in 37/12), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 
99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravni-
štvu strokovnih delavcev na področju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 
72/07) Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport objavlja

javni razpis
pripravniških mest v vrtcih za šolsko 

leto 2012/2013
Predmet razpisa: Ministrstvo za izobra-

ževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, (v nada-
ljevanju: ministrstvo) razpisuje pripravniška 
mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opra-
vljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja 
v programih za predšolske otroke.

1. Ministrstvo razpisuje 7 pripravniških 
mest s sklenjenim delovnim razmerjem 
na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravni-
ka na pripravniškem mestu za šolsko leto 
2012/2013, in sicer:

– 3 pripravniška mesta za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika 
vzgojitelja,

– 4 pripravniška mesta za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojite-
lja predšolskih otrok oziroma svetovalnega 
delavca.

1.1. Pogoji za prijavo za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika 
vzgojitelja na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
pripravnika na pripravniškem mestu

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim 
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kan-
didati, ki na zadnji dan razpisnega roka iz-
polnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi 
določene izobrazbene pogoje za pripravnika 
v vrtcu ter iščejo prvo zaposlitev na področju 
vzgoje in izobraževanja, in so pridobili naj-
manj srednjo strokovno izobrazbo.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgo-
raj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.

1.2. Pogoji za prijavo za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojite-
lja predšolskih otrok oziroma svetovalnega 
delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri-
pravnika na pripravniškem mestu

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim 
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kan-
didati, ki na zadnji dan razpisnega roka iz-
polnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi 
določene izobrazbene pogoje za pripravnika 
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju 
vzgoje in izobraževanja, in so pridobili naj-
manj izobrazbo prve stopnje, oziroma raven 
izobrazbe pridobljene po študijskih progra-
mih, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi prve stopnje.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgo-
raj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.

1.3. Merila za ocenjevanje in oblikova-
nje prednostnega vrstnega reda

Pripravniška mesta za opravljanje vzgoj-
no-izobraževalnega dela pomočnika vzgo-
jitelja:
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Če bo za opravljanje pripravništva s skle-
njenim delovnim razmerjem za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika 
vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot 
je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo 
delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri 
izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavlje-
nih meril dosegli večje število točk in bodo 
na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na 
prva 3 mesta.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge 
bo izveden po naslednjem merilu:

Merilo šolskega uspeha temelji na splo-
šnem učnem uspehu, evidentiranem v prilo-
ženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi 
ali spričevalu o zaključnem izpitu.

V primeru, da bi bilo več kandidatov za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
pomočnika vzgojitelja ocenjenih z enakim 
številom točk, se kot dodatno merilo upo-
števa povprečna ocena zadnjega letnika 
srednjega strokovnega oziroma splošnega 
izobraževanja.

Pripravniška mesta za opravljanje vzgoj-
no-izobraževalnega dela vzgojitelja predšol-
skih otrok oziroma svetovalnega delavca:

Če bo za opravljanje pripravništva s skle-
njenim delovnim razmerjem za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojite-
lja predšolskih otrok oziroma svetovalnega 
delavca prijavljenih več kandidatov, kot je 
razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo 
delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri 
izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavlje-
nih meril dosegli večje število točk in bodo 
na prednostnem vrstnemu redu uvrščeni na 
prva 4 mesta.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge 
bo izveden po naslednjem merilu:

Merilo študijskega uspeha temelji na iz-
računu povprečne ocene vseh opravljenih 
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, di-
plome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, 
praktikumov in podobnega) v dodiplomskem 
študijskem programu, evidentiranih v prilo-
ženem potrdilu.

1.4. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj iz-

med strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, 
za katero se bo pripravnik usposabljal, in 
imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Ministrstvo bo razporejalo pripravnike 
izključno v vrtce, kjer imajo zaposlenega 
ustreznega mentorja.

1.5. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek pri-

pravnika na delovnem mestu pomočnika 
vzgojitelja v vrtcu za obdobje 6 mesecev 
je 6.329 EUR. V strošek so vključene pla-
če, pokojninske premije in osebni prejemki 
(prevoz, prehrana, regres za letni dopust).

Ocenjena vrednost oziroma strošek pri-
pravnika na delovnem mestu vzgojitelja ali 
svetovalnega delavca v vrtcu za obdobje 
10 mesecev je 14.635 EUR. V strošek so 
vključene plače, pokojninske premije in 
osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres 
za letni dopust).

Ocenjena višina sredstev, ki jo je mini-
strstvo namenilo za financiranje opravljanja 
pripravništva s sklenjenim delovnim razmer-
jem, je 77.527 EUR. Sredstva so zagotovlje-
na v proračunih RS za leti 2012 in 2013, na 
ukrepu 3311-11-0001 Izvajanje predšolske 
vzgoje za ranljive skupine, na proračunski 
postavki 873610 Plače pripravnikov v vrtcih 
in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, konto 
4133 – Tekoči transferi v javne zavode in 

4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki. Skrbnica proračunske postavke 
je Vida Starič Holobar.

Pripravnik lahko pripravništvo opravlja 
tudi v zasebnem vrtcu, če se vrtec s tem 
strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene 
z zakonom in drugimi predpisi ter s tem raz-
pisom. Financiranje opravljanja pripravni-
štva s sklenjenim delovnim razmerjem v za-
sebnih vrtcih ministrstvo zagotavlja v skladu 
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu 
s pogodbo o financiranju.

1.6. Obvezna oblika in vsebina prijave za 
opravljanje pripravništva s sklenjenim delov-
nim razmerjem

Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis 

pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;
izjava pod točko II. Podatki o pripravni-

škem mestu na Prijavnici na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah mora 
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in 
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega 
zavoda,

– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diplo-

ma ali spričevalo),
– fotokopija obvestila o uspehu pri po-

klicni maturi, če kandidirajo za pripravniško 
mesto pomočnika vzgojitelja,

– fotokopija spričevala zadnjega letnika 
srednjega strokovnega oziroma splošnega 
izobraževanja, če kandidirajo za pripravni-
ško mesto pomočnika vzgojitelja,

– fotokopija potrdila visokošolskega za-
voda o opravljenih izpitih ali fotokopijo prilo-
ge k diplomi, če kandidirajo za pripravniško 
mesto vzgojitelja predšolskih otrok ali sveto-
valnega delavca,

– pisno izjavo kandidata, da išče prvo 
zaposlitev na področju vzgoje in izobraže-
vanja,

– pisno izjavo kandidata, da ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni 
v kazenskem postopku oziroma ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati, ki želijo pripravništvo opravlja-
ti v zasebnem vrtcu, morajo priložiti izjavo 
vrtca, da se strinja z opravljanjem priprav-
ništva in zagotavljanjem sredstev v skladu 
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu 
s pogodbo o financiranju.

1.7. Rok za oddajo vlog, način predloži-
tve in opremljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno 
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
»Ne odpiraj – Pripravništvo v vrtcih za šol-
sko leto 2012/2013« ter z imenom, priimkom 
in polnim naslovom kandidata, najkasneje 
do 6. 7. 2012. Prijava se šteje za pravoča-
sno, če je oddana priporočeno po pošti na 
zadnji dan prijave, to je 6. 7. 2012.

1.8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 

9. 7. 2012, v prostorih ministrstva in ne bo 
javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija 
za izvedbo postopka javnega razpisa (v na-
daljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpi-
ranju vlog razpisna komisija ugotavlja popol-
nost vlog. Vloga je popolna, če so predlože-

ni vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna 
komisija v roku 8 dni od odpiranja kandida-
te pozvala, da vloge v roku 5 dni dopolnijo.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, 

ki je določen v 1.7. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumen-

tov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne 
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za do-
polnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih pogojev iz 1.1., 1.2. in 1.4. točke 
razpisa in

– tistih kandidatov ki v primeru, če bo 
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih 
mest ne bodo dosegli zadostnega števila 
točk, na podlagi meril določenih v 1.3. točki.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah bo na podlagi predloga razpisne komi-
sije s sklepom odločil minister.

1.9. Rok, v katerem bodo kandidati obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji ob-
veščeni s sklepom ministrstva, najkasneje 
v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in je bila njegova 
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavr-
žena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču 
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh 
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži 
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti 
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila 
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto

1.10. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izo-

braževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri 
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravlja-
nju pripravništva na pripravniškem mestu. 
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 8. 
2012, z začetkom opravljanja pripravništva 
1. 9. 2012. Pogodba o zaposlitvi se sklene 
za določen čas, za čas pripravništva.

En izvod podpisane pogodbe vzgojno-iz-
obraževalni zavod pošlje ministrstvu najka-
sneje do 12. 9. 2012. Če kandidat v roku, 
določenim z razpisom, pripravništvo odpo-
ve, ali iz neupravičenega razloga ne skle-
ne delovnega razmerja, razpisna komisija 
na pripravniško mesto razporedi kandidata, 
ki je naslednji uvrščen na prednostnem vr-
stnem redu. Nadomestnim kandidatom se 
rok za podpis pogodbe določi v sklepu o iz-
biri in razporeditvi.

V skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja, se medsebojne pravice in obve-
znosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pri-
pravnika na pripravniškem mestu.

2. Ministrstvo razpisuje 100 volonterskih 
pripravniških mest, na podlagi pogodbe 
o opravljanju volonterskega pripravništva 
za šolsko leto 2012/2013, in sicer:

– 42 volonterskih pripravniških mest za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
pomočnika vzgojitelja,

– 58 volonterskih pripravniških mest za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
vzgojitelja predšolskih otrok oziroma sveto-
valnega delavca.

2.1. Pogoji za prijavo za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika 
vzgojitelja na podlagi pogodbe o opravlja-
nju volonterskega pripravništva

Za opravljanje volonterskega pripravni-
štva lahko kandidirajo kandidati, ki do za-
ključka razpisnega roka izpolnjujejo vse 
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z zakonom in drugimi predpis določene iz-
obrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter 
imajo manj kot šest mesecev delovnih izku-
šenj na področju vzgoje in izobraževanja, 
in so pridobili najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgo-
raj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.

2.2. Pogoji za prijavo za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela vzgojite-
lja predšolskih otrok oziroma svetovalnega 
delavca na podlagi pogodbe o opravljanju 
volonterskega pripravništva

Za opravljanje volonterskega pripravni-
štva lahko kandidirajo kandidati, ki na za-
dnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse 
z zakonom in drugimi predpisi določene iz-
obrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter 
imajo manj kot šest mesecev delovnih izku-
šenj na področju vzgoje in izobraževanja, in 
so pridobili najmanj izobrazbo prve stopnje, 
oziroma raven izobrazbe pridobljene po štu-
dijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi prve stopnje.

Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgo-
raj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.

2.3. Merila za ocenjevanje in oblikova-
nje prednostnega vrstnega reda

Volonterska pripravniška mesta za opra-
vljanje vzgojno-izobraževalnega dela po-
močnika vzgojitelja:

Če bo za opravljanje volonterskega pri-
pravništva za opravljanje vzgojno-izobraže-
valnega dela pomočnika vzgojitelja prijavlje-
nih več kandidatov, kot je razpisanih volon-
terskih pripravniških mest, bodo imeli pred-
nost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi 
objavljenih meril dosegli večje število točk in 
bodo na prednostnem vrstnem redu uvršče-
ni na prvih 42 mest.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge 
bo izveden po naslednjem merilu:

Merilo šolskega uspeha temelji na splo-
šnem učnem uspehu, evidentiranem v prilo-
ženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi 
ali spričevalu o zaključnem izpitu.

V primeru, da bi bilo več kandidatov za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
pomočnika vzgojitelja ocenjenih z enakim 
številom točk, se kot dodatno merilo upo-
števa povprečna ocena zadnjega letnika 
srednjega strokovnega oziroma splošnega 
izobraževanja.

Volonterska pripravniška mesta za opra-
vljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgo-
jitelja predšolskih otrok oziroma svetoval-
nega delavca:

Če bo za opravljanje volonterskega pri-
pravništva za opravljanje vzgojno-izobraže-
valnega dela vzgojitelja predšolskih otrok 
oziroma svetovalnega delavca prijavljenih 
več kandidatov, kot je razpisanih volonter-
skih pripravniških mest, bodo imeli pred-
nost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi 
objavljenih meril dosegli večje število točk 
in bodo na prednostnem vrstnemu redu uvr-
ščeni na prvih 58 mest.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge 
bo izveden po naslednjem merilu:

Merilo študijskega uspeha temelji na iz-
računu povprečne ocene vseh opravljenih 
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, di-
plome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, 
praktikumov in podobnega) v dodiplomskem 
študijskem programu, evidentiranih v prilo-
ženem potrdilu.

2.4. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj iz-

med strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, 

za katero se bo pripravnik usposabljal, in 
imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Ministrstvo bo razporejalo pripravnike 
izključno v vrtce, kjer imajo zaposlenega 
ustreznega mentorja.

2.5. Obvezna oblika in vsebina prijave 
za opravljanje volonterskega pripravništva

Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis 

pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;
izjava pod točko II. Podatki o pripravni-

škem mestu na Prijavnici na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah mora 
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in 
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega 
zavoda.

– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diplo-

ma ali spričevalo),
– fotokopija obvestila o uspehu pri po-

klicni maturi, če kandidirajo za pripravniško 
mesto pomočnika vzgojitelja,

– fotokopija potrdila visokošolskega za-
voda o opravljenih izpitih ali fotokopijo prilo-
ge k diplomi, če kandidirajo za pripravniško 
mesto vzgojitelja predšolskih otrok ali sveto-
valnega delavca,

– pisno izjavo kandidata, da ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni 
v kazenskem postopku oziroma ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Vloga, ki bo oddana po roku določenem 
v 2.6. točki razpisa mora vsebovati:

– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis 
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah;

izjava pod točko II. Podatki o pripravni-
škem mestu na Prijavnici na razpis priprav-
niških mest v vrtcih oziroma šolah mora 
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in 
potrjena z žigom vzgojno izobraževalnega 
zavoda.

– podatki o predvidenem mentorju,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi (diplo-

ma ali spričevalo),
– fotokopija spričevala o poklicni maturi, 

če kandidirajo za pripravniško mesto po-
močnika vzgojitelja,

– pisno izjavo kandidata, da ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in da ni 
v kazenskem postopku oziroma ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Pripravnik lahko pripravništvo opravlja 
tudi v zasebnem vrtcu, če se vrtec s tem 
strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene 
z zakonom in drugimi predpisi ter s tem 
razpisom.

2.6. Rok za oddajo vlog, način predloži-
tve in opremljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno 
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
sarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripi-
som »Ne odpiraj – Volontersko pripravništvo 
v vrtcih za šolsko leto 2012/2013« ter z ime-
nom, priimkom in polnim naslovom kandida-
ta, najkasneje do 6. 7. 2012. Prijava šteje za 
pravočasno, če je oddana priporočeno po 
pošti na zadnji dan prijave, t.j. 6. 7. 2012.

V primeru, da se je za opravljanje vo-
lonterskega pripravništva prijavilo manj 

kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo 
upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po 
6. 7. 2012.

2.7. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo pred-

vidoma 9. 7. 2012, v prostorih ministrstva 
in ne bo javno. Če bo na volontersko pri-
pravništvo v okviru izbora razporejenih manj 
kandidatov kot je razpisanih volonterskih pri-
pravniških mest, bo razpisna komisija vloge 
za opravljanje volonterskega pripravništva 
poslane po 6. 7. 2012, odpirala sproti, glede 
na datum prispele vloge. Vloge bo odprla 
in ocenila razpisna komisija. Pri odpiranju 
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost 
vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlagatelje pozvala, da 
vloge v roku 5 dni dopolnijo.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane na način, ki je do-

ločen v 2.6. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumen-

tov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne 
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za do-
polnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjeva-

li osnovnih pogojev iz 2.1., 2.2. in 2.4. točke 
razpisa in

– tistih kandidatov ki v primeru, če bo 
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih 
mest ne bodo dosegli zadostnega števila 
točk, na podlagi meril določenih v 2.3. točki 
razpisa.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah bo na podlagi predloga razpisne komi-
sije s sklepom odločil minister.

2.8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

O izbiri in razporeditvi bodo vlagatelji ob-
veščeni s sklepom ministrstva, najkasneje 
v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in je bila njegova 
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavr-
žena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču 
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh 
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži 
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti 
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila 
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

2.9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izo-

braževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri 
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravlja-
nju volonterskega pripravništva. Pogodba 
o opravljanju volonterskega pripravništva se 
sklene najkasneje v treh mesecih od pre-
jema sklepa o razporeditvi na volontersko 
pripravniško mesto. Pogodbe se sklene za 
določen čas, za čas pripravništva.

Pogodbo o opravljanju volonterskega 
pripravništva se lahko v primeru, da se pri-
pravnik in vzgojno-izobraževalni zavod tako 
dogovorita, sklene tudi s krajšim delovnim 
časom. V tem primeru morata stranki po-
godbo za opravljanje volonterskega priprav-
ništva s krajšim delovnim časom skleniti za 
najmanj 20 ur tedensko.

En izvod podpisane pogodbe vzgojno-iz-
obraževalni zavod pošlje ministrstvu.

V skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja, se medsebojne pravice in obve-
znosti določijo v pogodbi o opravljanju vo-
lonterskega pripravništva.
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Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega 

razpis in obrazec za prijavo na razpis, je 
na voljo na spletnih straneh ministrstva, 
http://www.mizks.gov.si (področje javni raz-
pisi).

Za dodatne informacije lahko pokličete 
Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete 
na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.

V tem razpisu uporabljani izrazi, ki se 
nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni 
za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 094-5/2012  Ob-3239/12

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka  

za leto 2012
Na podlagi Zakona o Bloudkovih prizna-

njih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika 
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih 
priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo 
organe in organizacije na področju špor-
ta (Olimpijski komite Slovenije-Združenje 
športnih zvez, nacionalne in druge športne 
zveze, športna društva), druge organizacije 
ter posameznike, da predlagajo kandida-
te za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za 
leto 2012.

Bloudkova priznanja so najvišja prizna-
nja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za 
delo in dosežke na področju športa. Odbor 
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako 
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in 
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloud-
kovih priznanj so lahko posamezniki, špor-
tne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju sloven-

skega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju sloven-

skega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju 

slovenskega športa lahko prejme posame-
znik, športna ekipa ali druga organizacija 
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slo-
venskih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju 
slovenskega športa se lahko podeli, če iz-
polnjuje kandidat naslednje pogoje:

– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija mno-

žičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za 
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim 
delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni špor-

tni dosežek lahko prejme posameznik ali 
športna ekipa.

Nagrada za vrhunski mednarodni dose-
žek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat 
naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto 

medaljo na uradnih mednarodnih tekmova-
njih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpij-
ski komite, svetovne ali evropske športne 
federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lah-

ko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se 

lahko podeli, če izpolnjuje kandidat nasle-
dnje pogoje:

– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju katere-

gakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju sloven-

skega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene športne panoge oziro-
ma športa v Sloveniji.

1. Pomemben prispevek k razvoju slo-
venskega športa

Plaketo za pomemben prispevek k ra-
zvoju slovenskega športa lahko prejme po-
sameznik ali organizacija v Sloveniji, zamej-
stvu ali organizacija slovenskih izseljencev.

Plaketa za pomemben prispevek k ra-
zvoju slovenskega športa se lahko podeli 
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v jav-
nosti potrjene rezultate na področju organi-
zacijskega ali strokovnega dela v športu.

Plaketa za pomemben prispevek k ra-
zvoju športa se podeli tudi v primeru, če je 
kandidat najmanj deset let deloval v športu 
in z organizacijskim delom razvijal množič-
nost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za 
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim 
delom dosegal vidne uspehe v športu.

2. Pomemben tekmovalni dosežek 
v športu

Plaketo za pomemben tekmovalni do-
sežek v športu lahko prejme športnik ali 
športna ekipa.

Plaketa za pomemben tekmovalni dose-
žek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje 
kandidat naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto 

medaljo na uradnih mladinskih tekmova-
njih, ki jih organizirajo svetovne ali evrop-
ske športne federacije oziroma na uradnih 
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo 
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali 
evropske uradne športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko 

prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se 

lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 

20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli 

segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene panoge oziroma športa 
v Sloveniji

Plaketo za pomemben prispevek k ra-
zvoju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji lahko prej-
me športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k ra-
zvoju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji se lahko 
podeli, če je kandidat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svo-

jimi dosežki, osebnostjo in zgledom po-
membno prispeval k razvoju določene špor-
tne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka 
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu, 
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih 
straneh ministrstva, http://www.mizks.gov.si, 
oziroma dvignejo na Ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat 
za šport, Masarykova 16, Ljub ljana.

Obvezne sestavine predloga za prizna-
nje so:

1. ime in priimek oziroma naziv predla-
gatelja,

2. ime in priimek, datum rojstva in naslov 
kandidata za priznanje, če gre za fizično 
osebo,

3. naziv in sedež kandidata za priznanje, 
če gre za organizacijo,

4. podatki o že prejetih priznanjih in odli-
kovanjih,

5. podatki o prejemu Bloudkovega pri-
znanja v preteklih letih,

6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obra-

zložitvijo, zaradi katerih se kandidat predla-
ga za dobitnika Bloudkovega priznanja,

8. podpis predlagatelja in žig organiza-
cije.

Pisni predlogi za priznanje morajo biti po-
slani v zaprti ovojnici, na naslov Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
“Za priznanja Stanka Bloudka” in sicer naj-
kasneje do petka, 14. decembra 2012.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upo-
števali le predloge, ki bodo prispeli v skladu 
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi 
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če 
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani 
priporočeno na pošti.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 0144-2/2012/6 Ob-3287/12
Ministrstvo za delo, družino in social-

ne zadeve objavlja na podlagi 45. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVar-
Pre-A in 40/11 – ZUPJS-A), 2. in 3. člena 
Pravilnika o koncesijah na področju soci-
alnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 
113/08 in 45/11) ter v skladu s koncesijskih 
aktom št. 0144-2/2012/5 z dne 9. 5. 2012

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
socialno varstvene storitve vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji ter institucionalnega varstva za 
odrasle osebe z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju
Koncesija se podeljuje v skladu z Zako-

nom o socialnem varstvu (v nadaljevanju: 
ZSV) in Pravilnikom o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva (v nadaljevanju: 
Pravilnik o koncesijah).

1. Koncedent: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Kotnikova 28, Ljub ljana.

2. Predmet koncesije:
– socialno varstvena storitev vodenja, 

varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
(v nadaljevanju: storitev A),

– socialno varstvena storitev institucio-
nalnega varstva za upravičence storitve A (v 
nadaljevanju: storitev B).

3. Opis storitve:
A) Storitev A se izvaja v trajanju 8 ur pet 

dni v tednu v skladu s pogoji, ki jih pred-
pisuje Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 45/10, 28/11 in 104/11; v nadaljevanju: 
Pravilnik o standardih in normativih).

Osnovna oskrba zajema nastanitev, pre-
hrano, tehnično oskrbo in prevoze. Storitev 
se izvaja v opremljenih in ogrevanih pro-
storih v skladu s Pravilnikom o minimalnih 
tehničnih zahtevah za izvajalce socialno-
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varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; 
v nadaljevanju: Pravilnik o tehničnih pogo-
jih). Vključuje tudi čiščenje prostorov. Upo-
rabniku se primerno njegovemu zdravstve-
nemu stanju za dneve prisotnosti zagota-
vljajo topli obrok in osnovni napitki. Tehnič-
na oskrba obsega vzdrževanje prostorov in 
okolice. Prevozi zajemajo organizacijo pre-
vozov v zvezi s prihodom in odhodom upo-
rabnikov ter dovozom in odvozom prehrane.

Socialna oskrba zajema vodenje, varstvo 
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in 
spremljanje individualnih programov, ohra-
njanje pridobljenega znanja in sposobnosti 
ter učenje novih vsebin in veščin, vzdrževa-
nje in razvoj socialnih stikov in kognitivne 
sposobnosti uporabnika, ohranjanje prido-
bljene in razvijanje večje samostojnosti. Vo-
denje zajema tudi sodelovanje z uporabni-
kom in njegovimi svojci, sodelovanje z dru-
gimi strokovnimi delavci in organizacijami, 
organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno 
vključevanje v okolje.

Varstvo zajema spremljanje, podporo 
in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje 
pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in 
opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri 
vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, 
pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komu-
nikacijah in orientaciji ter varstvo pri prihodih 
in odhodih ter spremstvo pri prevozih.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega 
take oblike dela, ki omogočajo upravičen-
cem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj 
novih sposobnosti. Zajema tudi zagotavlja-
nje pogojev za varno delo, prilagajanje stro-
jev in delovnih pripomočkov zmogljivostim 
upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje de-
lovnih sposobnosti in spretnosti, spremlja-
nje delovnega procesa, nabavo sredstev in 
pripomočkov, prevoze materiala za delo ter 
prodajo izdelkov. Pridobljena sredstva od 
prodaje izdelkov so namenjena za nagrade 
upravičencev in za višjo kvaliteto dela in 
bivanja.

B) Storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet 
dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela pro-
ste dneve v skladu Pravilnikom o standardih 
in normativih.

Storitev obsega osnovno in socialno 
oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih 
s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, orga-
niziranje prehrane, tehnično oskrbo in pre-
voz. Bivanje se organizira v opremljenih in 
vzdrževanih sobah, z ustrezno uravnavano 
temperaturo. Sobe so eno- ali dvoposteljne. 
Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, 
prostorov za osebno higieno, skupnih pro-
storov ter prostorov za izvajanje programov. 
Zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in 
vzdrževanje oblačil. Organiziranje prehrane 
vključuje nabavo, pripravo in ustrezno po-
strežbo celodnevne, starosti in zdravstve-
nemu stanju primerne hrane in napitkov. 
Tehnična oskrba je organizirana dejavnost 
za zagotavljanje tehničnih pogojev za opti-
malno izvajanje institucionalnega varstva ter 
vključuje naloge vzdrževanja opreme, pro-
storov, objekta in okolice. Prevozi vključujejo 
organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi 
z uveljavljanjem zakonskih pravic in obve-
znosti v nujnih primerih za vse upravičence.

Socialna oskrba je strokovno vodena de-
javnost, namenjena izvajanju vsebin terapije 
in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje 
nalog varstva, posebnih oblik varstva in na-
log vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomo-

či pri vzdrževanju osebne higiene in izvaja-
nju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, 
premikanju, hoji, komunikaciji in pri orienta-
ciji). Posebne oblike varstva so namenjene 
ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju 
socialnih odnosov, terapiji motenj, aktivne-
mu preživljanju prostega časa ter reševanju 
osebnih in socialnih stisk. Vodenje obsega 
oblikovanje, izvajanje in spremljanje indivi-
dualnih programov, kontaktiranje in sodelo-
vanje s posameznikom ter svojci, sodelo-
vanje z drugimi institucijami in strokovnimi 
sodelavci ter organizacijo prostočasovnih 
dejavnosti.

4. Obseg razpisane koncesije
V skladu s koncesijskih aktom 

št. 0144-2/2012/5 z dne 9. 5. 2012, se raz-
pisuje koncesija v naslednjem obsegu:

– za storitev A: 160 mest za nadomesti-
tev kapacitet v mreži javne službe, od tega 
32 mest za osebe s poškodbami glave,

– za storitev B: 10 mest za nadomestitev 
kapacitet v mreži javne službe.

5. Krajevno območje, za katerega se raz-
pisuje koncesija in število mest:

Storitev A:
– za območje Upravne enote Ljub ljana 

117 mest, od tega 32 mest za osebe s po-
škodbami glave. Rok za začetek izvajanja 
dejavnosti je najkasneje do 1. 10. 2012,

– za območje Upravne enote Maribor 
11 mest. Rok za začetek izvajanja dejavno-
sti je najkasneje do 1. 10. 2012,

– za območje Upravne enote Celje 4 me-
sta. Rok za začetek izvajanja dejavnosti je 
najkasneje do 1. 10. 2012,

– za območje Upravne enote Kranj 
7 mest. Rok za začetek izvajanja dejavnosti 
je najkasneje do 1. 10. 2012,

– za območje Upravne enote Slovenske 
Konjice 8 mest. Rok za začetek izvajanja 
dejavnosti je najkasneje do 1. 10. 2012,

– za območje Upravne enote Žalec 
13 mest. Rok za začetek izvajanja dejavno-
sti je najkasneje do 1. 2. 2013.

Storitev B:
– za območje Upravne enote Ljub ljana 

10 mest. Rok za začetek izvajanja dejavno-
sti je najkasneje do 1. 10. 2012.

6. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija

Uporabniki storitve A so odrasle osebe:
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami (odrasle osebe z mo-

tnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi mo-
tnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi 
ter s poškodbami glave) in so upravičenci 
na podlagi 10. člena Pravilnika o standardih 
in normativih.

Uporabniki storitve B so odrasle osebe:
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami (odrasle osebe z mo-

tnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi mo-
tnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi 
ter s poškodbami glave) in so upravičenci 
na podlagi 8. člena Pravilnika o standardih 
in normativih.

Uporabniki storitve B so upravičenci do 
storitve A, ki so vključeni v varstveno delov-
nih centrih in potrebujejo storitev B.

7. Začetek in čas trajanja koncesije
Rok za začetek izvajanja koncesije je 

glede na vrsto in območje koncesije določen 
v peti točki tega razpisa.

Koncesija se podeli za določen čas za:
– storitev A: za obdobje 20 let in
– storitev B: za obdobje 40 let,
z možnostjo podaljšanja v skladu z ve-

ljavnimi predpisi.
8. Viri financiranja storitev
Za storitev A je vir financiranja proračun 

RS v skladu s pogoji določenimi v ZSV.
Za storitev B so viri financiranja nasle-

dnji:
– upravičenci v skladu z drugim odstav-

kom 100. člena ZSV krijejo stroške sami,
– v primeru delne oziroma celotne opro-

stitve plačila upravičenca, skladno z Uredbo 
o merilih za določanje oprostitev pri plači-
lih socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG 
in 62/10 – ZUPJS; v nadaljevanju: Ured-
ba o oprostitvah), storitev doplača oziroma 
plača na podlagi četrte alineje 99. člena 
ZSV občina, v kateri ima upravičenec stalno 
prebivališče,

– zdravstvene storitve za upravičence iz-
vajalca institucionalnega varstva in izvajalca 
osnovnega zdravljenja, v skladu z letnimi 
pogodbami plačuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

9. Način določitve cene: ceno storitve 
določi koncesionar v soglasju s konceden-
tom in v skladu s poskusno določenimi stro-
škovnimi normativi za storitev A ter v skladu 
z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 
6/12) za storitev B.

10. Delovna razmerja zaposlenih: delov-
na razmerja zaposlenih pri koncesionarju 
se urejajo v skladu z zakoni, s kolektivnimi 
pogodbami in drugimi akti, ki veljajo za za-
poslene v javnih zavodih s področja social-
nega varstva.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne ali fizične oseba, ki v skladu z določbo 
7. člena Pravilnika o koncesijah izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da je pravna oseba v Republiki Slo-
veniji registrirana za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet koncesije oziroma, da je po-
družnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki 
Sloveniji ali da je fizična oseba v Republiki 
Sloveniji registrirana za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem 
besedilu: storitve),

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno spo-
sobnost.

12. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje 
storitev, ki so predmet koncesije: ponudni-
ki, ki se prijavljajo na javni razpis morajo 
v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o kon-
cesijah predložiti naslednja dokazila o iz-
polnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:

12.1 Ponudnik za koncesijo mora ob pri-
javi na razpis, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije, priložiti:

12.1.1 izjavo, da je pravna oziroma fizič-
na oseba registrirana pri pristojnem orga-
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nu Republike Slovenije za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisane koncesije 
(obrazec 2),

12.1.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi 
pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega 
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so 
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministr-
stvo za delo, družino in socialne zadeve, in 
da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem 
organu Republike Slovenije za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet razpisane konce-
sije (obrazec 3),

12.1.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja 
socialne zbornice (obrazec 4),

12.1.4 organizacijsko shemo s prikaza-
nim številom in strukturo predvidenih za-
poslenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter 
svojo in njihove izjave, iz katerih je razvi-
dno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili 
pri koncesionarju ali organizacijsko shemo 
s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo 
ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja 
storitve zaposlil izvajalce v skladu s standar-
di in normativi (obrazec 5.1-A/obrazec 5.1-B 
in obrazec 5.2),

12.1.5 projekcijo finančnega poslovanja 
za petletno obdobje z izkazom denarnih to-
kov v skladu s Slovenskim računovodskim 
standardom 26 po različici I (obrazec 6.1),

12.1.6 izjavo o lastništvu prostorov s po-
datki o nepremičnini po stanju iz zemljiško-
knjižnega vpisa s priloženo pogodbo 
o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali 
prostora s priloženo najemno pogodbo ali 
leasing pogodbo za objekt ali prostor za 
nedoločen čas z odpovednim rokom naj-
manj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti 
krajši od trajanja zaprošene koncesije ali 
za določen čas za največje obdobje, ki ga 
dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno pre-
moženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je 
najemodajalec država ali lokalna skupnost 
(obrazec 7.1),

12.1.7 projektno dokumentacijo za objekt 
oziroma prostore, iz katere je razvidno iz-
polnjevanje minimalnih tehničnih pogojev 
za opravljanje socialno varstvenih storitev 
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi 
objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega 
dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju so-
cialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbe-
no dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju 
socialno varstvenih storitev s projektom za 
gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvi-
jo predvidene opreme),

12.1.8 izračun cene za storitev A, obli-
kovan v skladu s poskusno določenimi 
normativi (priloga 1-A, obrazec 8-A) ozi-
roma izračun cene za storitev B, obliko-
van po metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (priloga 1-B, 
obra zec 8-B),

12.1.9 izjavo, da bo ponudnik ob začet-
ku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz 
prejšnje alineje uskladil največ v višini sto-
pnje rasti elementov cene, oziroma zaradi 
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne 
zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente 
cene (obrazec 9),

12.1.10 program dela izvajanja storitve,
12.1.11 bančno garancijo za resnost po-

nudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti in-
vesticije, vendar ne več kot 20.000,00 EUR 
(obrazec 10).

Kot dokaz finančne in poslovne sposob-
nosti mora vsak ponudnik priložiti še na-
slednje:

– letne računovodske izkaze za obdobje 
zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji 
revidirani,

– bonitetno informacijo AJPES-a, in si-
cer:

– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega 

prava in zasebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podje-

tnike,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni 

ustreznosti (obrazec 11)
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za 

graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma 
prostorov za izvajanje storitve (obrazec 12),

– izjavo o morebitnih hipotekah in dru-
gih stvarnih pravicah na teh objektih oziro-
ma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge 
stvarne pravice na teh objektih oziroma pro-
storih ne obstajajo (obrazec 13),

– izjavo o morebitnih drugih obvezno-
stih (obrazec 14).

Če ponudnik posluje krajši čas, kot je 
naveden v prvi alinei prejšnjega odstavka 
(posluje manj kot tri leta), mora priložiti do-
kazila iz prejšnjega odstavka za obdobje 
poslovanja.

Kot zadnji računovodski izkazi za obdo-
bje 3 let se štejejo izkazi, s katerimi ponu-
dnik razpolaga na dan zaključka zbiranja 
ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja 
pripravo letnih poročil.

Kot zadnji revidirani računovodski izka-
zi se štejejo revidirani računovodski izkazi, 
s katerimi ponudnik razpolaga na dan za-
ključka zbiranja ponudb v skladu z zakono-
dajo, ki ureja revidiranje letnih poročil. V pri-
meru, da ponudnik ob zaključku zbiranja 
ponudb z revidiranimi računovodskimi izkazi 
za preteklo leto glede na roke v zakonodaji, 
ki ureja to področje, še ne razpolaga, pa 
se kot zadnji revidirani računovodski izkazi 
štejejo revidirani računovodski izkazi, ki se 
nanašajo na predpreteklo leto.

Ponudnik, ki mora predložiti revidirane 
zadnje računovodske izkaze, mora priložiti 
tudi revizijsko poročilo z mnenjem poobla-
ščenega revizorja.

Ne glede na določbo prve alineje druge-
ga odstavka te točke v primeru, da ponudnik 
posluje manj kot eno leto in da skladno 
s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih 
računovodskih izkazov do poteka dneva za-
ključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji 
letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku 
ni potrebno predložiti.

Če je ponudnik v letu pred prijavo na raz-
pis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo 
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance 
stanja, mora pred potekom roka za prijavo 
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena 
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in 
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za 
pokritje izgube).

12.2 Kolikor ponudnik v času razpisa še 
ne razpolaga s primernim objektom oziroma 
prostori za izvajanje storitve, mora namesto 
dokazil iz točk 12.1.6 in 12.1.7 priložiti:

12.2.1 izjavo o lastništvu s podatki o ne-
premičnini po stanju iz zemljiško knjižnega 
vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma 
prostora in priloženo najemno pogodbo za 
objekt ali prostor, ki še ni primeren za izva-
janje storitve, ali izjavo o lastništvu stavb-
nega zemljišča, oziroma izkazano stavb-
no pravico, če bo ponudnik storitev izvajal 
v novozgrajenem objektu oziroma prostorih 
(obrazec 7.2),

12.2.2 lokacijsko informacijo,
12.2.3 izjavo občine, v kateri se bo izva-

jala storitev, da se strinja z namero ponu-
dnika za opravljanje storitve (obrazec 15),

12.2.4 projektno dokumentacijo za nedo-
končan objekt oziroma prostore, iz katere je 
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih 
pogojev za izvajanje socialnovarstvene sto-
ritve (najmanj idejna zasnova, skladna z ve-
ljavno zakonodajo in investicijski program),

12.2.5 projekcijo finančnega poslovanja 
za obdobje gradnje oziroma priprave objek-
ta oziroma prostorov do začetka izvajanja 
storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skla-
du s Slovenskim računovodskim standar-
dom 26 po različici I (z navedbo in dokazili 
o virih sredstev za dokončanje investicije) 
(obrazec 6.2),

12.2.6 terminski plan o poteku izvaja-
nja investicije do začetka izvajanja storitve 
(obrazec 16),

12.2.7 izjavo ponudnika o predvidenem 
začetku opravljanja dejavnosti (obrazec 17),

12.2.8 izjavo banke, da bo izdala bančno 
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1 % 
od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne 
več kot 20.000,00 EUR, z veljavnostjo pol 
leta po začetku izvajanja storitve (obrazec 
18 in 19).

Najemna pogodba iz prve alineje prej-
šnjega odstavka mora biti sklenjena za ne-
določen čas z odpovednim rokom najmanj 
1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši 
od trajanja zaprošene koncesije ali za dolo-
čen čas za največje obdobje, ki ga dovolju-
jejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje 
države in samoupravnih lokalnih skupnostih, 
z možnostjo podaljšanja, če je najemodaja-
lec država ali lokalna skupnost.

Ponudnik, ki se prijavlja na razpis za 
opravljanje storitev na več različnih loka-
cijah, mora dokazila iz četrte, pete, šeste, 
sedme, osme, devete in desete alinee 
12.1 točke ter tretje, četrte in pete alinee 
drugega odstavka 12.1 točke priložiti za 
vsako lokacijo posebej.

Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pri-
dobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede 
številko odločbe in datum ter številko vpisa 
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki 
opravljajo socialno varstvene storitve. Fizič-
ni osebi v tem primeru ni potrebno revidirati 
računovodskih izkazov, če k temu sicer ni 
zavezana, in ni potrebno priložiti revizijske-
ga poročila.

Ponudnik, ki na podlagi podeljene konce-
sije že izvaja enako storitev, kot je predmet 
razpisane koncesije, lahko namesto doka-
zil iz prve, šeste, sedme in enajste alinee 
12.1 točke v ponudbi priloži izjavo, da bo 
storitev, ki je predmet razpisane koncesije 
izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pri-
dobljene koncesije že izvaja enako storitev 
ter, da mu prostorske možnosti v skladu 
s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične 
pogoje za izvajalce socialno varstvenih sto-
ritev, omogočajo izvajanje te socialnovar-
stvene storitve za več upravičencev (obra-
zec 20).

Vsa dokazila s prilogami o izpolnjeva-
nju pogojev morajo biti urejena, oštevilčena 
in priložena po zgoraj navedenem vrstnem 
redu.

13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za 

podelitev koncesije za storitev A uporabil 
naslednje kriterije:

– kakovost predloženega programa izva-
janja storitev in sicer z vidika,
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– raznolikosti programa,
– metod dela in
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti,
– reference na področju predmeta jav-

nega razpisa,
– cene storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upošte-

vali kriteriji v naslednjem razmerju:
– kakovost programa do 20 točk,
– reference do 20 točk,
– cena storitve do 10 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponu-

dnikov na naslednji način:
a) Kakovost predloženega programa iz-

vajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa:
Za vsako dodatno dejavnost ali program 

znotraj vodenja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji, s katero se prispeva k bolj 
raznoliki in kakovostni ponudbi prejme po-
nudnik 2 točki, pri čemer lahko doseže naj-
več 10 točk,

– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja samo sku-

pinsko obravnavo uporabnikov, prejme 
2 točki,

– če ponudnik zagotavlja skupinsko in 
individualno obravnavo uporabnikov, prejme 
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže 
največ 5 točk,

– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
Za vsako od dodatnih prostočasnih in 

kreativnih aktivnosti, namenjenih uporab-
nikom izven storitve (letovanja, športna in 
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik 
1 točko, pri čemer lahko ponudnik prejme 
največ 5 točk.

b) Reference na področju predmeta jav-
nega razpisa:

– ponudnik že izvaja storitev, ki je pred-
met razpisa: 20 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane sto-
ritve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno 
populacijo: 10 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane stori-
tve in nima izkušenj pri delu s ciljno popu-
lacijo: 0 točk.

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik 
prejme največ 20 točk.

c) Cena storitve A:
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik 

prejme največ 10 točk. Največ točk pridobijo 
ponudniki z najnižjo ceno oskrbnega dne, 
oblikovano v skladu s Pravilnikom o metodo-
logiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev, ostali pa sorazmerno manj.

Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za 
podelitev koncesije za storitev B uporabil 
naslednje kriterije:

– kakovost predloženega programa izva-
janja storitev, in sicer z vidika:

– raznolikosti programa,
– metod dela in
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti,

– reference na področju predmeta jav-
nega razpisa,

– cene storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upošte-

vali kriteriji v naslednjem razmerju:
– kakovost programa do 20 točk,
– reference do 20 točk,
– cena storitve do 10 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponu-

dnikov na naslednji način:
a) Kakovost predloženega programa iz-

vajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa:

Za vsako dodatno dejavnost ali program 
znotraj storitve institucionalnega varstva, 
s katero se prispeva k bolj raznoliki in kako-
vostni ponudbi prejme ponudnik 2 točki, pri 
čemer lahko doseže največ 10 točk,

– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja samo skupin-

sko obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in 

individualno obravnavo uporabnikov, prejme 
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže 
največ 5 točk,

– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
Za vsako od dodatnih prostočasnih in 

kreativnih aktivnosti, namenjenih uporab-
nikom izven storitve (letovanja, športna in 
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik 
1 točko, pri čemer lahko ponudnik prejme 
največ 5 točk.

b) Reference na področju predmeta jav-
nega razpisa:

– ponudnik že izvaja storitev, ki je pred-
met razpisa: 20 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane sto-
ritve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno 
populacijo: 10 točk,

– ponudnik še ne izvaja razpisane stori-
tve in nima izkušenj pri delu s ciljno popu-
lacijo: 0 točk.

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik 
prejme največ 20 točk.

c) Cena storitve B:
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik 

prejme največ 10 točk. Največ točk pridobijo 
ponudniki z najnižjo ceno oskrbnega dne, 
oblikovano v skladu s Pravilnikom o metodo-
logiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev, ostali pa sorazmerno manj.

14. Točkovanje ponudbe
Ponudnik lahko ob upoštevanju kriterijev 

tega javnega razpisa pri posamezni storitvi 
doseže največ 50 točk.

Ob enakem številu točk, bodo imeli pred-
nost pri izbiri ponudniki, ki dlje časa izvaja-
jo enako storitev, kot je predmet razpisane 
koncesije.

Ponudnikom storitve A ali B, ki bodo 
zbrali manj kot 25 točk, se koncesija ne bo 
podelila, ne glede na število ponudnikov, ki 
bodo izpolnjevali pogoje iz 11. točke tega 
razpisa.

Objekti, v katerih se bo izvajala stori-
tev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične 
pogoje skladno s Pravilnikom o tehničnih 
pogojih.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis 
z objekti na več lokacijah, bo točkovanje 
opravljeno za vsako lokacijo posebej.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so 
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne 
spremembe veljavnih predpisov v odprtem 
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo 
dokumentacije ponudnikov.

15. Organ, pristojen za podelitev konce-
sije: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve je organ, pristojen za podelitev 
koncesije. Za pregled in presojo prispelih 
ponudb prispelih na javni razpis za podelitev 
koncesij za opravljanje storitve vodenja, var-
stva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter 
institucionalnega varstva za odrasle osebe 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
je bila s sklepom št. 0144-2/2012/4 z dne 
12. 4. 2012 imenovana strokovna komisija 
(v nadaljevanju: komisija za koncesije).

16. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni 

razpis predložiti koncedentu osebno ali pri-
poročeno po pošti. Rok za oddajo ponudb 

je 23. 8. 2012. Šteje se, da je ponudba 
prispela pravočasno, če je zadnji dan roka 
za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisar-
ni Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, Ljub ljana, Kotnikova 28, pritličje, 
soba 11, ali če je zadnji dan roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka oziroma, da 
je pošiljka opremljena z žigom in datumom 
zadnjega dneva roka za prijavo na razpis.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na 
javni razpis v zaprti kuverti na naslov: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, označeno 
z oznako v levem zgornjem kotu na prednji 
strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Pri-
java za javni razpis za podelitev koncesije 
– VDC«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan 
naslov ponudnika.

V primeru, da ponudnik prijavlja obe sto-
ritvi, mora za vsako storitev (A ali B) ponud-
bo izpolniti ločeno in ju poslati vsako pose-
bej. Ponudnik, ki se prijavlja za posamezno 
storitev na več različnih lokacijah, se prijavi 
z eno ponudbo, pri čemer mora dokazila iz 
četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete in 
desete alineje 12.1 točke ter tretje, četrte 
in pete alinee drugega ostavka 12.1 točke 
tega javnega razpisa priložiti za vsako lo-
kacijo posebej.

Ponudba s prilogami mora biti v enakem 
zaporedju kot izhaja iz javnega razpisa.

Nepravilno označene pošiljke bodo vr-
njene ponudnikom neodprte. Ponudnik lah-
ko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do 
preteka razpisnega roka. Vse spremembe 
in dopolnitve ponudbe morajo biti predlože-
ne v roku in na način, določen v prvem in 
drugem odstavku te točke z dodatno ozna-
ko »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve 
ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristoj-
nemu za podelitev koncesije po preteku raz-
pisnega roka in ne bodo pravilno označene, 
bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot 
nepravilno označene ter vrnjene ponudni-
kom neodprte.

Ponudba, ki bo prispela h koncendentu, 
po preteku razpisnega roka, bo prepozna. 
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne 
bodo popolne, ali če ponudba ne bo poda-
na za v razpisu določeno krajevno območje 
izvajanja določene vrste storitve, ali če je ne 
bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje, bo koncendent s sklepom zavrgel.

17. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 28. 8. 2012, 

ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, Ljub ljana, Kotni-
kova 28/VII nadstropje.

Odpiranju ponudb sme prisostvovati 
vsak ponudnik na javnem razpisu.

18. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev 
koncesijske pogodbe

Minister za delo, družino in socialne za-
deve bo na podlagi poročila o pregledu in 
presoji ponudb komisije za koncesije najka-
sneje v roku 30 dni izbral ponudnike, ki jim 
bo z odločbo podelil koncesijo za opravlja-
nje storitev, ki so predmet javnega razpisa.

Z izbranimi ponudniki bo podpisana po-
godba o koncesiji po dokončnosti odločbe 
o podelitvi koncesije.

19. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Razpisno dokumentacijo dobijo intere-
senti v glavni pisarni Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, Ljub ljana, Ko-
tnikova 28, v pritličju, soba 11 ali na sple-
tnih straneh ministrstva (http://www.mdd-
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sz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/jav-
ni_razpisi_in_javna_narocila/).

Dodatne informacije o javnem razpisu je 
mogoče dobiti v času od objave razpisa do 
23. 8. 2012, vsak delovni dan po telefonu 
pri Mateji Jenko na številki 01/36-97-904 
in pri Majdi Rojc na številki 01/36-97-826 
oziroma po elektronski pošti na naslovu: 
mateja.jenko@gov.si ter majda.rojc@gov.si.

Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumenta-

cije,
– prijavo na razpis (obrazec 1),
– osnutka pogodbe o koncesiji za stori-

tev A in B (priloga 2-A in 2-B),
– obrazce (2, 3, 4, 5.1-A, 5.1-B, 5.2, 6.1, 

6.2, 7.1, 7.2, 8-A, 8-B, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20),

– priloga 1-A (poskusno določeni stro-
škovni normativi za storitev A),

– priloga 1-B (obrazci za izračun cene 
storitve B),

– Pravilnik o koncesijah na področju so-
cialnega varstva (priloga 3).

Ministrstvo za delo, družino  
in socialne zadeve

Št. 53/2012 Ob-3215/12
Na podlagi 6. člena Akta o preobliko-

vanju javne ustanove »Ad futura, znan-
stveno‐izobraževalna fundacija Republike 
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Repu-
blike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu 
s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije za leto 2012, ki ga je dne 12. 6. 
2012 sprejela Vlada Republike Slovenije, ter 
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega skla-
da Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (Uradni list RS, št. 91/09) Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje udeležbe slovenskega 

dijaka na Benjamin Franklin 
mednarodnem poletnem institutu v letu 

2012 (137. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje stroškov udeležbe enega slovenskega 
dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem 
poletnem institutu v letu 2012 (v nadaljeva-
nju: poletna šola) z dodelitvijo štipendije.

Štipendija vključuje:
– pokritje stroškov povratnega letalskega 

prevoza med letališčem v Sloveniji oziroma 
izjemoma drugim letališčem in letališčem 
Greensboro (GSO) v ZDA,

– enkratni dodatek v višini največ 
300,00 EUR.

2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost javnega razpisa je 

3.000,00 EUR.
Skupna vrednost štipendije ne sme pre-

segati vrednosti tega javnega razpisa.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike 

Slovenije in imeti stalno prebivališče v Re-
publiki Sloveniji.

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka 
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

– je sprejet na poletno šolo;
– je v šolskem letu 2011/2012 vpisan 

na javno veljavni srednješolski izobraževal-
ni program na javno veljavni izobraževalni 
ustanovi v Republiki Sloveniji;

– udeležbo na poletni šoli bo izobraže-
valna ustanova, na kateri je kandidat v Re-
publiki Sloveniji vpisan, vrednotila kot del 
izobraževalnega programa;

– za udeležbo na poletni šoli hkrati ne 
prejema katere od štipendij za študijske obi-
ske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz 
tujine, razen sofinanciranja stroškov poletne 
šole v ZDA, povezanih z nastanitvijo, pre-
hrano ter drugimi aktivnostmi;

– ni v delovnem razmerju oziroma ne 
opravlja samostojne registrirane dejavnosti 
v Republiki Sloveniji;

– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb 
pri Zavodu Republike Slovenije za zapo-
slovanje.

4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno 

in lastnoročno podpisano prijavnico. Za mla-
doletne kandidate mora prijavnico podpisati 
tudi zakoniti zastopnik kandidata.

Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora 
kandidat priložiti naslednja dokazila:

– potrdilo o sprejemu na poletno šolo;
– potrdilo o vpisu v šolskem letu 

2011/2012;
– potrdilo izobraževalne ustanove v Re-

publiki Sloveniji, na katero je vpisan, da bo 
udeležbo na poletni šoli vrednotila kot del 
izobraževalnega programa.

Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka so 
lahko kopije, pri čemer si sklad pridržuje 
pravico zahtevati na vpogled originale.

5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi komisi-

ja, ki jo s sklepom imenuje direktor skla-
da. Komisija postopek javnega razpisa vodi 
v skladu z določbami zakona, ki ureja splo-
šni upravni postopek ter Splošnimi pogoji 
Javnega sklada Republike Slovenije za ra-
zvoj kadrov in štipendije.

Ker javni razpis določa odprti rok prijave, 
bo za sofinanciranje izbran tisti kandidat, 
katerega vloga bo prva izpolnjevala pogoje 
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu 
prispelih popolnih vlog.

6. Obravnavanje vlog in trajanje štipen-
diranja: sklad vsem kandidatom izda odloč-
be o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti 
odločbe sklad z izbranim kandidatom sklene 
pogodbo o štipendiranju.

7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije 
se izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendira-
nju skladno z določili pogodbe.

8. Pogodbene obveznosti
Štipendist je dolžan v roku enega mese-

ca po zaključku poletne šole skladu predlo-
žiti poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru 
poletne šole.

Štipendist je dolžan v roku 30 dni po 
zaključku šolskega leta, v katerem je prejel 
štipendijo za poletno šolo, skladu predloži-
ti potrdilo matične izobraževalne ustanove 
v Republiki Sloveniji o priznanju obveznosti, 
opravljenih v okviru poletne šole.

9. Dostopnost dokumentacije in način 
prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni 
obrazec kandidati dobijo na spletni strani 
www.sklad‐kadri.si ter na naslovu Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, Dunajska 22, 100 Ljub ljana, 
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, to-
rek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 
9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro, 
pri Maji Deisinger (e‐pošta: maja.deisin-
ger@sklad‐kadri.si, tel. 01/434-58-96).

10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpol-

njeno in podpisano prijavnico skupaj z do-

kazili) predložiti Javnemu skladu Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Du-
najska 22, 1000 Ljub ljana (s pripisom: za 
137. javni razpis).

Rok za zbiranje prijav je določen kot od-
prti rok prijave in prične teči na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS in tra-
ja do porabe sredstev, vendar najdlje do 
vključno 29. 6. 2012.

Prijava je vložena pravočasno, če jo 
sklad prejme, preden se izteče rok za vloži-
tev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno 
po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, 
šteje dan oddaje na pošto.

Prijavo je možno oddati osebno na na-
slovu sklada v poslovnem času, in sicer 
vsak ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 
15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob 
petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana 
prijava se bo štela za pravočasno, če bo 
vložena najkasneje zadnji dan prijavnega 
roka v poslovnem času.

Prijave, vložene po poteku prijavnega 
roka, bo sklad zavrgel.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu prijavnice in vse-
buje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih 
določa ta javni razpis.

Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, 
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat 
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem 
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad 
tako prijavo zavrgel.

11. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije lahko zainteresirani dobijo na spletni 
strani sklada, www.sklad‐kadri.si, osebno 
ali telefonsko med uradnimi urami vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka med 9. 
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 
16. uro, pri Maji Deisinger, tel. 01/434-58-96, 
e-pošta: maja.deisinger@sklad-kadri.si.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 55/2012 Ob-3217/12
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikova-

nju javne ustanove »Ad futura, znanstve-
no-izobraževalna fundacija Republike Slo-
venije, javni sklad« v Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ura-
dni list RS, št. 51/09), v skladu s Poslovnim 
in finančnim načrtom Javnega sklada Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije za leto 2012, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije sprejela 12. 6. 2012, in Splošnimi 
pogoji poslovanja Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(Uradni list RS, št. 91/09) Javni sklad Repu-
blike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(v nadaljnjem besedilu: sklad) objavlja

javni razpis
štipendij za individualno mobilnost 

študentov v tujino  
v študijskem letu 2012/2013  

v okviru programa Erasmus (134. JR)
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je 

štipendiranje individualne mobilnosti oseb 
s statusom študenta ali študentke (v nadalj-
njem besedilu: študent), vpisanih na višje-
šolske ali visokošolske izobraževalne usta-
nove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus 
univerzitetne listine, v okviru programa Vse-
življenjsko učenje (VŽU), sektorski podpro-
gram Erasmus 2012 (v nadaljnjem besedilu: 
program Erasmus) in sicer za sodelovanje 
v aktivnosti Erasmus individualna mobilnost 
in za morebitno udeležbo na Erasmus inten-
zivnem jezikovnem tečaju.
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2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa je 2.000.000,00 EUR.
Štipendija znaša 150,00 EUR za vsak 

mesec sodelovanja v Erasmus individualni 
mobilnosti 2012 in za udeležbo na Erasmus 
intenzivnem jezikovnem tečaju 2012, če so 
izpolnjeni vsi pogoji iz naslednje točke tega 
razpisa. Štipendija se izplača kot dodatek 
k finančni podpori iz programa Erasmus (v 
nadaljnjem besedilu: Erasmus dotacija).

3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavi višješolska ozi-

roma visokošolska izobraževalna ustanova 
v Republiki Sloveniji ali Erasmus konzorcij 
za prakse (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– je nosilec ustrezne Erasmus univer-
zitetne listine (EUC – Erasmus University 
Charter) in

– mu je bilo odobreno sofinanciranje 
študentske mobilnosti za študij ali prakso 
v okviru programa Erasmus v akciji Erasmus 
individualna mobilnost (IM) 2012 (pogod-
beno leto 2012) s strani Centra Republike 
Slovenije za mobilnost in evropske progra-
me izobraževanja in usposabljanja (v nadalj-
njem besedilu: CMEPIUS sofinanciranje).

Če se na razpis z enotno prijavo pri-
javi konzorcij za prakse, morajo pogoj iz 
prve alineje prejšnjega odstavka izpolnjevati 
vsi tisti člani konzorcija, katerih študenti se 
bodo udeležili Erasmus individualne mobil-
nosti za prakso. Konzorcij lahko prijavi le 
nosilec konzorcija oziroma en član konzor-
cija z ustreznim pooblastilom s strani ostalih 
članov konzorcija.

Prijavitelj lahko uveljavlja sredstva iz-
ključno za štipendiranje individualne mobil-
nosti študentov z namenom študija ali z na-
menom prakse, vpisanih na izobraževalni 
program pri prijavitelju, ki se bodo v okviru 
programa Erasmus udeležili Erasmus indi-
vidualne mobilnosti 2012 ter Erasmus In-
tenzivnih jezikovnih tečajev 2012, če se ga 
bodo študenti udeležili.

Prijavitelj lahko za posameznega študen-
ta uveljavlja štipendijo v višini 150,00 EUR 
za vsak mesec sodelovanja na Erasmus 
individualni mobilnosti 2012 in udeležbe na 
Erasmus intenzivnem jezikovnem tečaju 
2012, za število mesecev, kot jih določa po-
godba med študentom in prijaviteljem, ven-
dar skupno ne več kot 12 mesecev.

Prijavitelj lahko štipendijo po tem razpi-
su za udeležbo na Intenzivnem jezikovnem 
tečaju Erasmus (EILC) uveljavlja in izplača 
le tistim študentom, ki se bodo udeležili 
EILC za redkeje uporabljan in poučevan 
jezik, ki se izvaja v državi gostiteljici, kjer se 
ta jezik govori, in sicer v naslednjih državah 
gostiteljicah in za upravičene jezike, ki so 
navedeni v oklepajih: Belgija (nizozemšči-
na), Bolgarija (bolgarščina), Hrvaška (hr-
vaščina), Ciper (grščina), Češka (češčina), 
Danska (danščina), Estonija (estonščina), 
Finska (finščina in švedščina), Grčija (gr-
ščina), Madžarska (madžarščina), Islandi-
ja (islandščina), Italija (italijanščina), La-
tvija (latvijščina), Litva (litovščina), Malta 
(malteščina), Nizozemska (nizozemščina), 
Norveška (norveščina), Poljska (poljščina), 
Portugalska (portugalščina), Romunija (ro-
munščina), Slovaška (slovaščina), Španija 
(katalonščina, valencijščina, baskovščina 
in galicijščina), Švedska (švedščina), Švica 
(italijanski) in Turčija (turščina).

Prijavitelj štipendije za EILC ne more 
uveljavljati in izplačati študentom, če:

– je glavni predmet študija študenta jezik 
države gostiteljice, ki organizira Intenzivni 
jezikovni tečaj Erasmus 2012 ali

– se bo študent udeležil jezikovnega te-
čaja, ki ni del Erasmus intenzivnih tečajev 
2012, ali

– če se Intenzivni jezikovni tečaj Era-
smus 2012 odvija sočasno z Erasmus indi-
vidualno mobilnostjo 2012.

Če bodo prijavitelju odobrena sredstva 
za štipendije študentov po tem razpisu, pri-
javitelj ne sme znižati višine Erasmus dota-
cije študentu.

4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti 

izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano 
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.

Če vlogo oddaja predstavnik konzorcija 
za prakse, mora prijavnici priložiti:

– dokazilo, iz katerega izhaja, da je nosi-
lec konzorcija ali

– ustrezno pooblastilo s strani članov 
konzorcija za prakse.

Če vlogo oddaja član konzorcija za pra-
kse, mora prijavnici priložiti pooblastilo iz 
druge alineje prejšnjega odstavka.

Ob prijavi od 2. 10. 2012 dalje, kadar ne 
gre za prijavo glede na Prilogo 1 tega raz-
pisa, mora prijavitelj prijavi priložiti tudi potr-
dilo CMEPIUS o upravičenosti do dodatnih 
sredstev glede na rezervno listo ali kopijo 
sklepa o dodelitvi sredstev.

Skladno z 2.a točko 23. člena Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 
– uradno prečiščeno besedilo) so plačila 
upravnih taks za ta razpis oproščeni javni 
skladi, javne agencije in druge osebe jav-
nega prava.

Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 
prejšnjega odstavka, morajo plačati uprav-
no takso na račun Ministrstva RS za fi-
nance pri Upravi za javna plačila v višini 
22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR za vlogo 
(tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo 
odločbe ali sklepa, s katerim se konča po-
stopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede 
s plačilnim nalogom UPN na številko ra-
čuna 01100-1000315637, sklic: 11, številka 
sklica: 96091-7111002-115134 ali z univer-
zalnim plačilnim nalogom UPN na številko 
računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, 
koda namena TAXS, sklic: SI11 
96091-7111002-110134. O plačilu upravne 
takse prijavitelj predloži dokazilo.

5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo 

s sklepom imenuje direktor sklada. Komisija 
postopek razpisa vodi v skladu z določbami 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, 
ter Splošnimi pogoji Javnega sklada Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in šti-
pendije.

Razpis določa odprti rok prijave. Za so-
financiranje bodo najprej izbrani prijavitelji, 
ki bodo prijavo vložili do 1. 10. 2012 gle-
de na Prilogo 1 tega razpisa, katerih vloge 
bodo izpolnjevale pogoje razpisa, in sicer 
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do 
porabe sredstev. Če bodo po tem še na 
voljo sredstva po tem razpisu, bodo za so-
financiranje izbrani prijavitelji, ki bodo vložili 
vlogo od 2. 10. 2012 dalje, katerih vloge 
bodo izpolnjevale pogoje razpisa, in sicer 
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do 
porabe sredstev.

Če bo na isti dan prispelo več popolnih 
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpo-
ložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva 
razdelijo med te vloge in sicer se vsakemu 

prijavitelju dodeli sorazmerni delež preo-
stalih sredstev glede na število prijavljenih 
mesecev mobilnosti (zaokroženo na celo 
število).

Vloge prijaviteljev, vložene po porabi 
sredstev in pred pretekom odprtega roka, 
se zavrnejo.

6. Obravnavanje vlog: sklad vsem pri-
javiteljem izda odločbo o izidu razpisa. Po 
dokončnosti odločbe sklad z izbranim prija-
viteljem sklene pogodbo.

7. Pogodbeno razmerje
Pogodba se izvršuje le za individualne 

mobilnosti po programu Erasmus za leto 
2012.

Sklad izvrši plačilo sredstev za štipendi-
ranje študentov na poslovni račun prijavite-
lja, in sicer:

– 80 % pogodbene vrednosti praviloma 
v roku 15 dni od sklenitve pogodbe,

– preostanek upravičenega zneska, ven-
dar največ do 20 % pogodbene vrednosti 
po predložitvi popolnega končnega poročila 
s strani prijavitelja in potrditvi tega poročila 
s strani sklada.

Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sred-
stva porabiti za namen, za katerega so bila 
podeljena in sicer izključno za izplačilo šti-
pendije študentu.

Prijavitelj mora pridobljena sredstva po 
tem razpisu izplačati študentom, pri čemer 
mora vsak študent celotno obdobje trajanja 
mobilnosti, za katero mu bo izplačana Era-
smus štipendija po tem razpisu izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije,
– je vpisan na javno veljavni višješolski 

ali visokošolski izobraževalni program, ki ga 
v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziro-
ma član konzorcija za prakse, ki ga pred-
stavlja prijavitelj,

– hkrati ne prejema katere od štipendij 
za študijske obiske iz drugih virov v Repu-
bliki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus 
dotacije,

– ni v delovnem razmerju oziroma ne 
opravlja samostojne registrirane dejavnosti 
v Republiki Sloveniji,

– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb 
pri Zavodu Republike Slovenije za zapo-
slovanje,

– izpolnjuje najmanj minimalne pogoje 
za Erasmus individualno mobilnost, kot jih 
določa slovenska nacionalna agencija za 
program Erasmus (CMEPIUS), razen drža-
vljanstva, ki ga opredeljuje prva alineja tega 
odstavka,

– je sprejet na Erasmus individualno mo-
bilnost 2012,

– mu bo matična izobraževalna ustano-
va v tujini opravljene obveznosti vrednotila 
(priznala) kot del izobraževalnega programa 
na tej ustanovi,

– mu za to individualno mobilnost 2012 
ni bila izplačana štipendija sklada v okviru 
Javnega razpisa štipendij za individualno 
mobilnost študentov v tujino v programskem 
letu 2011 v okviru programa Erasmus (Ura-
dni list RS, št. 93/11, 100/11 in 8/12),

– zanj sredstev po tem razpisu ni uvelja-
vljal drug prijavitelj.

Končno poročilo prijavitelja mora vse-
bovati:

– skupen pregled realizacije na predpi-
sanem obrazcu,

– seznam študentov v enaki obliki in vse-
bini kot ga predpisuje poročilo za CMEPIUS, 
v katerem je dodan stolpec s podatkom o vi-
šini izplačila po tem razpisu za vsakega štu-
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denta, ki mu je bila štipendija po tem razpisu 
izplačana in stolpec, v katerem je naveden 
datum izplačila ali datum zahtevka za izpla-
čilo štipendije po tem razpisu,

– dokazila o izplačilu finančne podpore 
iz programa Erasmus (Erasmus dotacija) in 
izplačilu štipendije po tem razpisu oziroma 
drugo ustrezno potrdilo.

Za zagotavljanje popolnosti nadzora in 
resničnosti podatkov, ki jih posreduje prija-
vitelj, ter namenske porabe sredstev, lahko 
sklad izvede tehnično, administrativno ali 
finančno kontrolo projekta ali dokumentov 
pri prijavitelju. Prijavitelj je dolžan skladu 
zaradi nadzora porabe sredstev vsak čas 
omogočiti dostop do finančnih podatkov in 
dokumentacije ter vpogled vanjo. Izbrani pri-
javitelj se s podpisom pogodbe zaveže, da 
bo skladu omogočil vpogled v računalniške 
programe, listine in postopke v zvezi z izva-
janjem obveznosti po pogodbi.

Varovanje osebnih podatkov bo zagoto-
vljeno v skladu z Zakonom o varstvu oseb-
nih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo).

S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi 
druga določila pogodbenega razmerja.

8. Dostopnost dokumentacije: razpisna 
dokumentacija skupaj z besedilom razpisa 
in prijavnico je na voljo na spletni strani, 
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, Dunajski 22, v Ljub ljani, v po-
slovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in 
četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 
16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.

9. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu 

skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
vidno označene z napisom »Ad futura – Era-
smus 2012 (134. JR)« in točnim naslovom 
prijavitelja na hrbtni strani.

Rok za zbiranje prijav je določen kot od-
prti rok prijave in prične teči na dan objave 
razpisa v Uradnem listu RS.

Do vključno 1. 10. 2012 lahko štipendi-
ranje individualne mobilnosti 2012 uvelja-
vljajo prijavitelji, navedeni v Prilogi 1 k temu 
razpisu, vendar največ do števila mesecev 
iz iste priloge.

Od 2. 10. 2012 dalje do porabe sred-
stev, vendar najdlje do vključno 31. 5. 
2013, lahko prijavo vložijo tudi vsi prijavite-
lji, ki so jim bila dodeljena dodatna sredstva 
za mobilnosti na rezervni listi oziroma s po-
sebnim sklepom CMEPIUS, o čemer mora 
prijavitelj prijavi predložiti potrdilo oziroma 
kopijo sklepa.

Vsak prijavitelj bo imel po tem razpisu 
največ eno pogodbo o štipendiranju. More-
bitne nadaljnje odločbe o dodelitvi sredstev 
se bodo realizirale z aneksom k začetni po-
godbi.

Prijava je vložena pravočasno, če jo 
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev 
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporo-
čeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme 
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Prijavo je možno oddati osebno na na-
slovu sklada v poslovnem času, in sicer 
vsak ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 
15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro, ter ob 
petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana 
prijava se bo štela za pravočasno, če bo 
vložena najkasneje zadnji dan prijavnega 
roka v poslovnem času.

Prijave, vložene po poteku prijavnega 
roka, bo sklad zavrgel.

Prijava se šteje za popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu prijavnice in vse-
buje vse zahtevane podatke.

Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave, 
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj 
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem 
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad 
tako prijavo zavrgel.

Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve 
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno 
obvestiti sklad.

O morebitni pritožbi bo odločilo Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zade-
ve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad 
v roku petnajstih dni od prejema sklepa ali 
odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogod-
be z izbranimi prijavitelji.

10. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije so na voljo na spletni strani javnega 
sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali te-
lefonsko pa med uradnimi urami, vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka med 9. 
in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 
16. uro, pri Petri Bajt, tel. 01/434-15-62, 
e-pošta: petra.bajt@sklad-kadri.si.

Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev 
z najvišjim možnim številom mesecev prija-
ve po tem razpisu

Visokošolski zavod
Skupno število 

odobrenih 
mesecev

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled 33
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 8
Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola 2
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 22
Fakulteta za komercialne in poslovne vede 22
Visoka šola za varstvo okolja 30
Šolski center Celje 9
Visoka zdravstvena šola v Celju 3
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 9
Univerza na Primorskem Università del Litorale 475
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 24
Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola 7
Ekonomsko storitveni izobraževalni center Kranj 8
Univerza v Ljub ljani 8070
Center za poslovno usposabljanje 2
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje 16
GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center 
višjih šol, d.o.o. 7
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 4
Visoka šola za dizajn 61
Biotehniški center Ljub ljana, Višja strokovna šola 18
Inštitut in akademija za multimedije, Ljub ljana 7
Univerza v Mariboru 2256
DOBA Fakulteta za uporabne in poslovne študije Maribor 9
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 105
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola 14
Izobraževalni center Piramida Maribor 2
DOBA EPIS, Višja strokovna šola Maribor 6
Academia d.o.o. 6
Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola 24
Alma Mater Europaea-Evropsko središče Maribor 16
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Visokošolski zavod
Skupno število 

odobrenih 
mesecev

Tehniški šolski center Maribor 9
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola 11
Biotehniški center Naklo 30
Univerza v Novi Gorici 74
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 13
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 24
Tehniški šolski center Nova Gorica 6
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 6
GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma 11
Šolski center Novo Mesto 9
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 9
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 9
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 6
Gea College – Fakulteta za podjetništvo 47
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola 9
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola 6
Šolski center Velenje 7
Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije 132

Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije

Št. 8016-2/2012-16 Ob-3238/12
Slovenski regionalno razvojni sklad (v 

nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslo-
va kupnine na podlagi Zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list 
RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 
– ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (ZSRR – 2, Uradni list RS, št. 20/11) 
(v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe o določi-
tvi obmejnih problemskih območjih (Uradni 
list RS, št. 22/11), Uredbe o izvajanju ukre-
pov endogene regionalne politike (Uradni 
list RS, št. 24/11), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, 
št. 3/11), Splošnih pogojev poslovanja skla-
da z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju: Splo-
šni pogoji sklada), Poslovnega in finanč-
nega načrta sklada za leti 2012 in 2013, in 
sicer postavk za leto 2012 ter

– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008) 
(v nadaljevanju: Uredba o splošnih sku-
pinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči (Uradni list 
RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 
– ZSRR-2, 8/12),

– Uredbe komisije (ES), št. 1857/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi čle-
nov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomo-
či za majhna in srednje velika podjetja, ki 
se ukvarjajo s pro izvodnjo kmetijskih pro-
izvodov in o spremembi Uredbe (ES), 
št. 70/2001 (UL. L, št. 358 z dne 16. 12. 
2006, str. 3-21) (v nadaljevanju: Uredba za 
skupinske izjeme),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis 
(UL L EU, št. 379/2006), objavlja
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Namen

Razpisana sredstva (v EUR)

Skupna sredstva Območje italijanske narodnostne 
skupnosti

Območje madžarske narodnostne 
skupnosti

Posojilo Nepovratna 
sredstva Posojilo Nepovratna 

sredstva Posojilo Nepovratna 
sredstva

A1
2.000.000,00 210.000,00 600.000,00 60.000,00 1.400.000,00 150.000,00

B in A2

C 0,00 90.000,00 0,00 30.000,00 0,00 60.000,00

SKUPAJ 2.000.000,00 300.000,00 600.000,00 90.000,00 1.400.000,00 210.000,00

javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom  

na območju avtohtonih  
narodnih skupnosti za leto 2012

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada, 
in sicer za namene:

– A1 – projekti primarne pridelave v kme-
tijstvu,

– B – projekti podjetništva,
– A2 – projekti kmetijske predelave, trže-

nja in dopolnilnih dejavnosti,
– ter C – polno sofinanciranje razvojnih 

projektov.
2. Skupna višina razpisanih sred-

stev je 2.300.000,00 EUR, od tega 
2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter 
300.000,00 EUR nepovratnih sredstev in 
sicer: 

Pri namenih A1, B ter A2 se sredstva po 
javnemu razpisu dodelijo v kombinaciji ugo-
dnega posojila ter nepovratnih sredstev, pri 
namenu C pa v obliki nepovratnih sredstev.

3. Upravičena območja, na katerih ima-
jo vlagatelji pravico izvajati projekt, so na-
slednja:

Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko 
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih

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

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

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

4. Razpis se izvaja v skladu s pravili dr-
žavnih pomoči.

II. Splošni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do 

sredstev so: velika (razen pri namenu A1), 
srednje velika, mala in mikro podjetja (v na-
daljevanju: vlagatelji), in sicer:
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– gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki in obrtniki, registrirani 
z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 
s spr. in dop),

– zadruge ter zadružne zveze po Za-
konu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 
UPB2) ter

– kmetijska gospodarstva (Kmetijska go-
spodarstva morajo biti vpisana v evidenco 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organi-
zirana kot pravna oseba, samostojni pod-
jetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 
Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti 
stalno prebivališče na ozemlju Republike 
Slovenije) – v primeru namena A1 in A2, ki 
dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in 
projekt izvajajo na območjih avtohtonih na-
rodnih skupnosti, ki so navedena v točki 3. 
poglavja I. tega razpisa.

Velika podjetja, ki pri namenu A2 lahko 
kandidirajo so le tista velika podjetja, z manj 
kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR pro-
meta.

2. Vlagatelji se morajo pri namenu A2 
ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih 
pro izvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogod-
be o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in/ali 
dopolnilnimi dejavnostmi. Kolikor pa gre za 
dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospo-
darstvu pri namenu A2, morajo vlagatelji iz-
polnjevati vse pogoje za opravljanje dopol-
nilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
(Uradni list RS, št. 61/05 s spr. in dop.) ter 
dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejav-
nosti še vsaj 5 let po zaključenem projektu.

3. Vlagatelji projekta in upravičenci do 
sredstev v primeru namena C so razvojne 
institucije, ki so registrirane za delovanje na 
območju avtohtonih narodnih skupnosti in 
imajo med drugim strokovno usposobljene 
kadre za opravljanje splošnih razvojnih na-
log v regiji ter so vpisane v evidenco RRA, 
ki jo vodi služba Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo in občine (v nadaljeva-
nju: vlagatelji). Vlagatelji morajo pripraviti 
razvojno in investicijsko dokumentacijo za 
projekt, ki ga izvajajo na narodnostno me-
šanih območjih in so navedena v točki 3. 
poglavja I. tega razpisa.

4. Za opredelitev velikosti vlagateljev 
se uporabljajo določbe iz Priloge I Ured-
be Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av-
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive s skupnim trgom z upora-
bo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splo-
šnih skupinskih izjemah) (UL L EU št. 214, 
z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju: Priloga 
I), in sicer so podatki o številu zaposlenih 
in najvišjih finančnih vrednostih, ki določajo 
velikost podjetja sledeči:

– V kategoriji MSP se srednje veliko pod-
jetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne pre-

sega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

– V kategoriji MSP se majhno podjetje 
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijo-
nov EUR.

– V kategoriji MSP se mikro podjetje 
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bi-
lančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Ob tem sklad opozarja na 6. člen Priloge 
I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima 
partnerska ali povezana podjetja, tudi gle-
de števila zaposlenih, določijo na podlagi 
računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih za-
ključnih računov podjetja ali konsolidiranih 
zaključnih računov podjetja, v katerega je 
podjetje vključeno za namene konsolidacije, 
če ti obstajajo.

Za povezane družbe se štejejo tudi pod-
jetja, ki so povezana prek lastniških dele-
žev fizičnih oseb glede na določila Uredbe 
o splošnih skupinskih izjemah.

Dodatna pojasnila vlagateljem glede 
opredelitve velikosti podjetja so v posame-
znem Povabilu k oddaji vloge.

III. Posebni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelj mora predložiti zahtevo za 

dodelitev sredstev na obrazcu sklada, vrste 
ANS s pripadajočimi prilogami in dokazili 
(navedene so v V. poglavju tega razpisa in 
na posameznem obrazcu za prijavo, ki je del 
razpisne dokumentacije), glede na ustrezno 
vrsto projekta, ki ga vlagatelj prijavlja, in si-
cer v primeru:

– namena A1 – na obrazcu ANS – A1, 
namenov B in A2 – na obrazcu ANS – B / 
A2, namena C – na obrazcu ANS – C.

Vsa dokazila se morajo glasiti na vlaga-
telja in prijavljeni projekt. Vloge morajo biti 
v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pri-
kazan v skupni evropski valuti (EUR).

2. Vlagatelj mora k vlogi priložiti ustrezno 
investicijsko dokumentacijo opredeljeno pri 
posameznem namenu investiranja.

3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati 
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena 
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjeva-
nja obveznosti ves čas trajanja pogodbene-
ga razmerja, kar dokazuje z ustrezno inve-
sticijsko dokumentacijo o projektu.

4. Nameni dodeljevanja sredstev, upra-
vičeni in neupravičeni stroški ter dodatni 
pogoji v okviru posameznih namenov in-
vestiranj so:

4.1. Namen A1 – projekti primarne pride-
lave v kmetijstvu

4.1.1. Predmet podpore na katere se lah-
ko nanašajo projekti so naslednja področja:

– gradnja, nakup ali posodabljanje kme-
tijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlin-
sko pro izvodnjo ter

– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč 
in dostopov.

4.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški 
projekta za namen A1
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Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namen A1 lahko nastajajo po datumu izdaje pozitivnega Sklepa Sklada o odobritvi 
sredstev in so:

Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le-ta ni več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se upošteva datum, ko je bila sklenjena 
prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu.

Opomba: Nepremičnine morajo biti ob nakupu proste hipotekarnih bremen.

– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji 
Skupnosti;

– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;

– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);

– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in 
gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja 
gnojišč in gnojnih jam);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;

– stroški nakupa kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10 % celotnega projekta, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del 
celotnega projekta.

– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih 
trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči 
…);

– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;

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

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, če 
tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %;

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, 
projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …);

– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih virov (države, EU, 
lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru 
nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že 
prejetih pomočeh. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali oprema je lahko stara največ 5 let pred objavo javnega razpisa (upošteva 
se datum pro izvodnje). Do nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme je upravičena le kmetija (ki ni pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik).

Neupravičeni stroški za namen A1 so:

– davki, razne takse in režijski stroški; davek na dodano vrednost ter drugi davki ter dajatve; zavarovanja; refinanciranje obresti 
in nadomeščanje starih posojil ter leasingov; že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; preproste naložbe za 
nadomestitev; za pro izvodnjo pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro izvode; drenažna dela ali oprema za 
namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %; nakup živali in 
samostojen nakupa kmetijskih zemljišč; nakup in zasaditev enoletnih rastlin; stroški nadzora; investicije v naložbe trgovine; nakup 
pro izvodnih pravic; nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme za pravne osebe in s.p.

4.1.3. Dodatni pogoji za namen A1
a) Z odobrenim projektom mora vlagatelj 

2 leti po zaključku projekta prispevati k izpol-
njevanju vsaj enega od naštetih specifičnih 
ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno 
iz vloge, opisa projekta, poslovnega načrta 
oziroma investicijskega programa.

– 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.

Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upra-
vičencu omogoči, da doseže novo uvedene 
minimalne standarde glede okolja, higiene 
in dobrega počutja živali.

b) Vlagatelj mora imeti za projekt izdelan 
načrt izvedbe projekta s popisom del, opre-
me in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti 
in ekonomičnosti projekta, ki ju pripravi za 
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to pristojna strokovna institucija (kmetijsko 
svetovalna služba, načeloma lokalno pristoj-
na). Vlagatelj v ta namen predloži:

– opis projekta v primeru investicijskih 
projektov z upravičeno vrednostjo do vključ-
no 50.000,00 EUR (brez DDV)

– poslovni načrt v primeru investicij-
skih projektov z upravičeno vrednostjo nad 
50.000,00 EUR do vključno 500.000,00 EUR 
(brez DDV)

– oziroma investicijski program v primeru 
investicijskih projektov z upravičeno vredno-
stjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV).

c) Projekt mora biti v skladu z veljavnimi 
Standardi Skupnosti oziroma mora vlagatelj 
po zaključku projekta izpolnjevati novo uve-
deni standard za dobro počutje živali.

d) Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustre-
zno površino lastnih ali zakupljenih kmetij-
skih površin za neškodljivo uporabo gno-
jevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na 
varstvenih pasovih virov pitne vode največ 
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo na-
cionalni predpisi za posamezna področja, 
kar mora biti razvidno iz opisa projekta, 
poslovnega načrta oziroma investicijskega 
programa.

e) Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti 
nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali 

solastnik oziroma mora imeti kmetijo zako-
nito v najemu.

f) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju ribištva, ribogojstva 

in na področju pro izvodnje pro izvodov, ki 
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mleč-
ne pro izvode, kot je določeno v Uredbi Ko-
misije (ES);

– posluje ali ima registrirano dejavnost 
na področju ribištva in ribogojstva po opre-
delitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 
17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribogoj-
stva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000).

Ostala določila glede neupravičenosti 
vlagatelja do spodbud so navedena v točki 
10. v nadaljevanju tega poglavja.

4.2. Namena B in A2 – projekti podjetni-
štva in projekti kmetijske predelave trženja 
in dopolnilnih dejavnosti

4.2.1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projek-

tom v osnovna opredmetena in neopredme-
tena sredstva pri: vzpostavitvi novega obra-
ta, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji 
izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in 
bistveni spremembi pro izvodnega procesa 
v obstoječem obratu.

4.2.2. Upravičeni in neupravičeni stroški 
projekta za namena B in A2.

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namena B in A2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis in zajemajo pri:
Kolikor je bil projekt pred tem že začet (npr. sklenitev pogodbe, naročanje opreme, itd.; pridobljeno gradbeno dovoljenje še 
ne predstavlja začetka del), le ta ne bo več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva 
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu.

velikih podjetjih mikro, malih in srednje velikih podjetjih

nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov (nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti proste 
hipotekarnih bremen)

gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, zidarska dela, obrtniška dela, ipd. ter stroški 
nadzora, ki so lahko do največ vključno 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del) in komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč. 
Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža. 

nakup strojev in opreme (z montažo ter prevozom)

/ stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50 % dejanskih stroškov in 
morajo biti neposredno povezani s prijavljenim začetnim projektom, 
ter so lahko največ 10 % priznane vrednosti projekta) 

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom 
patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja) do 50 % upravičenih stroškov celotnega 
projekta

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih 
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) do 
100 % upravičenih stroškov celotnega projekta 

Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. nabavljena osnovna sredstva, tj. stroji in oprema, so lahko rabljena, 
vendar ne starejša kot 5 let pred objavo javnega razpisa (pri starosti 
se upošteva leto pro izvodnje) in datum objave javnega razpisa. 

Opombe k upravičenim stroškom:
– v primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti 
v njej dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta;
– v primeru, da gre za nakup rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin, mora prodajalec podati izjavo, da slednji v preteklih petih 
letih pred objavo javnega razpisa niso bili kupljeni s pomočjo nepovratnih sredstev ali javnih virov oziroma izjavo o že prejetih javnih 
virih in državnih pomočeh pri projektu;
– v primeru prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo, dodeljeno še pred nakupom, 
odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa 

Neupravičeni stroški za namena B in A2 so:

– nakup transportne opreme (premično premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta; 
samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gradnja; sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo stroški nakupa osebnih vozil; 
stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev; zavarovanja; stroški tekočega poslovanja; stroški priprave razpisne 
dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije za prijavo vloge na ta razpis in vlaganja v zasebno rabo.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in leasinga ter nakup 
sredstev, za katere je vlagatelj pred prijavo vloge na javni razpis že imel sklenjeno leasing pogodbo, na podlagi katere je predmet 
sofinanciranja lahko že knjižil med lastna sredstva.
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4.2.3 Dodatno za namena B in A2 – pro-
jekti podjetništva in projekti kmetijske prede-
lave trženja in dopolnilnih dejav.:

a) Velikemu podjetju je mogoče sredstva 
dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi 
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:

– povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal,

– povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejete regionalne državne po-
moči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokon-
čanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost 
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez prejete državne pomoči 
ne bi mogel izpeljati na območju Republike 
Slovenije.

b) Vlagatelj mora z odobrenim projektom 
2 leti po njegovem zaključku (velja za pravne 
osebe in s.p.):

– za 5 % povečati število zaposlenih ozi-
roma za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti 
število zaposlenih ob bistvenem povečanju 
vlagateljeve konkurenčnosti in izboljšanju 
tehnološkega procesa,

– ter poskušati doseči 3 % povečanje ko-
smatega donosa od poslovanja in 3 % po-
večanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Povečanje števila zaposlenih se meri kot 
absolutna razlika med povprečnim številom 
zaposlenih v zadnjem obračunskem obdo-
bju pred oddajo vloge (podatek AJPESa na 
dan 31. 12. 2011) in številom zaposlenih na 
dan 31.12. najkasneje 2 leti po zaključku 
projekta (v skladu s prijavo) na račun pove-
čanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi 
izvedbe projekta.

Prezaposlitve delavcev med povezanimi 
podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena de-
lovna mesta.

V primeru, da projekt ne izkazuje nave-
denih rezultatov, je vlagatelj dolžan skla-
du predložiti pisno obrazložitev vzrokov od-
stopanj.

c) Vlagatelj pri namenu A2, ki je kmetijsko 
gospodarstvo, a ni pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik, mora z odobre-
nim projektom 2 leti po njegovem zaključku:

– zmanjšati pro izvodne stroške ali
– izboljšati pro izvodnjo ali
– izboljšati kakovost.
Slednje mora biti razvidno iz vlagateljeve 

vloge oziroma investicijske dokumentacije.
V primeru, da projekt ne izkazuje nave-

denih rezultatov, je vlagatelj dolžan skla-
du predložiti pisno obrazložitev vzrokov od-
stopanj.

d) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetij-

skih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe 
o ustanovitvi Evropskih skupnosti oziroma 
v primeru namena B do spodbud tudi na 
področju investicij v dejavnosti kmetijstva 
(pridelave, predelave ter trženja kmetijskih 
pro izvodov) in pro izvodov, ki posnemajo ali 
nadomeščajo mleko in mlečne pro izvode, ter 
področjih ladjedelništva in plutastih izdelkov 
(CN kode 4502, 4503 in 4504);

– posluje ali ima registrirano dejavnost na 
področju ribištva in ribogojstva po oprede-
litvi 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);

– posluje ali ima registrirano dejavnost 
na področju premogovništva po opredeli-
tvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 
23. julija 2002 o državni pomoči za premo-
govništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002);

– deluje na področju jeklarstva in železar-
stva in se ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, 
naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe o splo-
šnih skupinskih izjemah;

– deluje na področju industrije sintetičnih 
vlaken in se ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, 
naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe o splo-
šnih skupinskih izjemah;

– deluje na področju predelave in trže-
nja kmetijskih pro izvodov, kadar je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine 
kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni od pri-
delovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži 
ali predeluje kmetijske pridelke in pro izvode 
in če je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na pridelovalce;

– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na iz-
vožene količine, na vzpostavitev in delovanje 
distribucijskega omrežja ali na druge tekoče 
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;

– je pridobil pomoč, ki daje prednost upo-
rabi domačega blaga pred uporabo uvože-
nega;

Ostala določila glede neupravičenosti vla-
gatelja do spodbud so navedena v točki 11. 
v nadaljevanju tega poglavja.

4.3. Namen C – polno sofinanciranje ra-
zvojnih projektov

4.3.1. Nameni dodeljevanja sredstev ozi-
roma sklopi naložb:

– Spodbujanje gospodarske in turistične 
infrastrukture na upravičenem območju, ki so 
navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa.

4.3.2. Upravičeni in neupravičeni stroški 
projekta (brez DDV) za namen C

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) oziroma vlaganja v osnovna opredmetena sredstva za namen C lahko nastajajo po 1. 1. 2012 
in so: 

– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa nove opreme, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja 
zemljišč, stroški gradnje oziroma prenove, stroški nakupa objekta s pripadajočimi zemljišči;
– stroški izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske 
in turistične infrastrukture, in sicer samo v primeru, ko so le-te sestavni del prijavljenega projekta, vendar največ do 20 % vrednosti 
upravičenih stroškov projekta (primeroma: študije postavitve označevalnih tabel za kolesarske poti in izvedba postavitve teh tabel);
– stroški vlaganja v razvoj in promocijo turistične infrastrukture (primeroma: postavitev označevalnih tabel turističnih in kolesarskih 
poti). 

Neupravičeni stroški za namen C so:

– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla 
dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev; stroški tekočega poslovanja; vlaganja 
v zasebno rabo; stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev; stroški samostojnega nakupa zemljišč; nakup rabljene opreme.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje leasinga ter nakup sredstev, za katere je 
vlagatelj pred prijavo vloge na javni razpis že imel sklenjeno leasing pogodbo, s katero je predmet sofinanciranja lahko že knjižil med 
lastna sredstva.



Stran 1410 / Št. 47 / 22. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4.3.3. Dodatno za namen C – polno sofi-
nanciranje razvojnih projektov:

a) Projekt mora izkazovati vpliv na ohra-
njanje ali ustvarjanje novih delovnih mest 
ali izboljšanje stanja okolja, oskrbe prebi-
valstva ali gospodarstva občine z razvoj-
no infrastrukturo. Pri tem mora vlagatelj 
z odobrenim projektom 2 leti po njegovem 
zaključku prispevati vsaj k enemu izmed 
navedenih ciljev: izboljšanje turistične infra-
strukture, izboljšanje lokalne ali regionalne 
javne infrastrukture, boljša kvaliteta bivanja, 
večji poudarek skrbi za okolje in/ali pozitiven 
vpliv na gospodarski razvoj.

b) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki 
posluje v sektorju (po pravilu de minimis za 
gospodarstvo):

– ribištva in ribogojstva,
– primarne kmetijske pridelave iz sezna-

ma v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi,
– predelave in trženja kmetijskih pro-

izvodov, kolikor je znesek pomoči določen 
na podlagi cene ali količine zadevnih pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na pro izvajalce,

– pomoči za z izvozom povezane dejav-
nosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem dis-
tribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pomoči, pogojene s prednostjo rabe 
domačega blaga pred rabo uvoženega bla-
ga,

– premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de mini-

mis« v zadnjih treh letih, vključno s priča-
kovano pomočjo po tem razpisu, pridobila 
več kot 200.000 EUR (podjetja, ki deluje-
jo na področju cestnoprometnem sektorju 
100.000 EUR).

Ostala določila glede neupravičenosti 
vlagatelja do spodbud so navedena v točki 
10. v nadaljevanju tega poglavja.

5. Financirani investicijski projekti oziro-
ma upravičeni stroški v osnovna opredme-
tena in neopredmetena sredstva se morajo 
pri pravnih osebah in s.p.-jih:

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

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogo-
jih (tretja oseba ne sme biti več kot 25 % 
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastni-
ški deleži ali glasovalne pravice morajo biti 
manjše od 25 %). Nakup investicijskih sred-
stev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za 
nakup med sorodniki prvega, drugega in 
tretjega dednega reda ali med fizično osebo, 
ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom 
gospodarske družbe in gospodarsko druž-
bo ali med povezanimi družbami po Ured-
bi o splošnih skupinskih izjemah. Omejitve 
zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo 
tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih 
lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo 
več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah.

– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključ-
ku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 
3 leta za mikro, majhna in srednja podjetja,

– nematerialne naložbe se morajo (pri 
namenih B in A2) ob vseh predhodno nave-
denih pogojih uporabljati izključno v podje-
tju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, 
in morajo ostati vsaj 5 let v velikem podjetju 
in 3 leta v mikro ali malem ali srednjem 
podjetju.

Za kmetijsko gospodarstvo, ki je orga-
nizirano kot fizična oseba se upoštevata 2. 
in tretja alinea iz te točke, pri namenu C pa 
navedena določila veljajo le za upravičene 
stroške v osnovna opredmetena sredstva.

6. Vlagatelj mora zagotoviti opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet projekta še vsaj 
naslednjih 5 let po končanem projektu za 
velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta 
v primeru mikro, majhnih in srednje veli-
kih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je 
mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem 
sklada.

7. Vlagatelj mora biti registriran oziroma 
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo 
projekta ter dejavnosti, ki je predmet projek-
ta ter (odvisno od narave del) po zaključku 
projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar 
bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pre-
gledov.

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

9. V primeru, da se projekt izvaja na ne-
premičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih 
oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje 
dejavnosti v njej dolgoročno najemno po-
godbo (z veljavnostjo najmanj do dokonč-
nega vračila posojila) in soglasje lastnika 
k izvedbi projekta.

10. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, 
ki: – velja za vse namene (A1, B in A2 ter 
C samo v primeru če, so vlagatelji razvojne 
institucije ter se pri slednjih določila upošte-
vajo smiselno):

– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran 
s strani Sklada;

– nima do sklada izpolnjenih pogodbe-
nih obveznosti in/ali poravnanih vseh svojih 
zapadlih obveznosti (pri namenu C velja le 
prvi del povedi);

– ima neporavnane obveznosti do drža-
ve oziroma nima poravnanih obveznosti pri 
Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je 
potekel rok plačila;

– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem 
državnih pomoči v Evropski uniji;

– je v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe 
Komisije, ki je prejeto državno pomoč raz-
glasila za nezakonito in nezdružljivo s sku-
pnim trgom Skupnosti;

– je insolventen glede na 2. točko tretje-
ga odstavka 14. člena Zakona o finančnem 
poslovanju ali v postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 126/07 s spr. in dop.);

– je v težavah v skladu s Smernicami 
skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 
C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o po-
moči za reševanje in prestrukturiranje go-
spodarskih družb v težavah (Uradni list RS, 
št. 44/07 – UPB2, 51/11), in sicer je podjetje 
v težavah (pri namenu A1 in A2 velja le 
v primeru, če je kmetijsko gospodarstvo or-
ganizirano kot pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik):

a) »kadar tekoča izguba kapitalske druž-
be, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih 
let, doseže polovico osnovnega kapitala in 
je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih do-
segla višino četrtine osnovnega kapitala, pa 
te izgube ni mogoče pokriti v breme pre-
nesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

b) kadar tekoča izguba osebne družbe, 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih 
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let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan 
v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba 
v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine 
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izka-
zih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega dobička, rezerv ali presežkov 
iz prevrednotenja;«

c) kadar je v postopku prisilne poravna-
ve, stečaja ali likvidacije;

d) kadar je v postopku pridobivanja dr-
žavnih pomoči za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč 
prejel in še ni ali je neuspešno zaključil pre-
strukturiranje podjetja ali pa je v prestruk-
turiranju.

Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo 
kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 
podjetij (velja le za namena B in A2).

11. Vsi projekti z več kot dveletnim kumu-
lativnim negativnim denarnim tokom, ekolo-
ško sporni projekti ter projekti brez realne 
možnosti za zavarovanje posojila, se v skla-
du s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih 
pogojev poslovanja Sklada kot neutemeljeni 
zavrnejo. V primeru namena C so izjema 
glede negativnega denarnega toka le vloge 
s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in 
koristi izkazujejo, da je projekt upravičen.

12. Rok za zaključek projekta, ki je v skla-
du s podano prijavo na javni razpis je do 
31. 12. 2014 in se opredeli v odločbi in po-
godbi. Za zaključek projekta se šteje konča-
nje investicijskih del na projektu, vključitev 
strojev ali opreme v objektih v pro izvodni pro-
ces oziroma v primeru namena C tudi izdela-
na razvojna in investicijska dokumentacija ter 
dokončana druga izvedbena dela projekta.

13. Upravičenec se s pogodbo o dodeli-
tvi sredstev zaveže, da bo:

– zagotovil primeren prostor za smiselno 
namestitev oznake oziroma logotipa Sklada 
pri sofinanciranem projektu,

– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju 
projekta ter ob informiranju širše javnosti 
o projektu, slednji podal informacije o ude-
ležbi sklada pri projektu,

– hranil dokumentacijo najmanj do do-
končnega vračila posojila,

– na zahtevo sklada omogočil ogled pro-
jekta ter poročal o svojem poslovanju.

Kolikor je pri namenu C vlagateljica ozi-
roma upravičenka občina veljajo le nasle-
dnja določila navedena v III. (tem) poglavju 
javnega razpisa, in sicer točka 8., druga 
alinea točke 10. ter točke od 11. do 13..

14. Spremljanje odobrenih projektov:
– Upravičenec je Skladu dolžan poro-

čati o projektu, in sicer najkasneje v roku 

1 meseca po zaključku projekta ter enkrat 
letno, do 31.3. vsako leto, za ves čas spre-
mljanja projekta (obdobje 3 leta za mikro, 
mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let 
po zaključku projekta za velika podjetja, po 
zaključku projekta) in pri namenu C v roku 
1 meseca po zaključku projekta, za kar se 
zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. 
V ta namen Skladu predloži Poročilo o za-
ključku projekta (obrazec za posamezni na-
men je v razpisni dokumentaciji). V poročilu 
o zaključku projekta mora vlagatelj poročati 
o projektu na način, da bo razvidna končna 
realizacija projekta iz vsebinskega in finanč-
nega vidika. K poročilu o zaključku projekta 
mora vlagatelj podati izjavo o dejanskem 
zaključku projekta. Poročila so namenjena 
spremljanju in vrednotenju projekta. V poro-
čilih mora upravičenec poročati o doseženih 
ciljih, zastavljenih pri projektu (vsebinskih 
in finančnih), ter o doseženih ciljih, in sicer:

– v primeru namena A1 iz odstavka 
a točke 4.1.3., poglavja III. tega razpisa;

– v primeru namena B iz odstavka b in 
v primeru namena A2 iz odstavka c točke 
4.2.3., poglavja III. tega razpisa,

– v primeru namena C iz odstavka a toč-
ke 4.3.3., poglavja III. tega razpisa.

Po svoji presoji lahko sklad določi neod-
visnega nadzornika. Stroške nadzora krije 
sklad.

15. Sklad bo spremljal namensko porabo 
in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dode-
ljenih sredstev pri upravičencu. Upravičenec 
se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nad-
zor nad porabo sredstev tako, da je vsak 
čas možna kontrola realizacije projekta ter 
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se 
nanašajo na projekt. Če bo sklad ugotovil, 
da sredstva niso bila porabljena za name-
ne, za katere so bila dodeljena, ali se je 
sredstva oziroma predmet projekta odtujilo 
(v primeru namena C velja pogojno) ali da 
so bila sredstva odobrena na podlagi nere-
sničnih podatkov ima Sklad pravico zahte-
vati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem 
znesku, v realni višini s pripadajočimi zako-
nitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu 
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti 
(Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno 
besedilo).

16. Sklad lahko od upravičenca zahteva 
dodatno dokumentacijo v zvezi s projek-
tom oziroma vlagateljem oziroma na svoje 
stroške preverja dokumentacijo ter naroči 
strokovno mnenje o projektu.

IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo 

posojilna in nepovratna sredstva, v primeru 
namena C le nepovratna sredstva v skupni 
višini kakor je navedeno v tabeli v nadalje-
vanju.
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Namen Določbe glede državnih po-
moči

Višina sofinanci-
ranja (vse brez 
DDV)

Razmerje med 
posojilom in nepo-
vratnimi sredstvi 
po razpisu

Najmanjša upravi-
čena višina inve-
sticijskih projektov 
po razpisu

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
POSOJILA 
oziroma v pri-
meru namena 
C le nepovratnih 
sredstev

Shema državne pomoči

A1 – Najvišji znesek dodeljene po-
moči posameznemu vlagatelju 
ne sme preseči 400.000 EUR 
v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let oziroma 
500.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh proračunskih 
let na območjih z omejenimi 
dejavniki.
– Najvišji dovoljeni odstotek 
državnih pomoči znaša na 
območjih z omejenimi dejavniki 
do 50 %, na drugih območjih 
do 40 %.

Do 100 % upra-
vičenih stroškov 
projekta (brez 
DDV) 

– Delež posojila 
napram nepovra-
tnim sredstvom 
pri projektih 
madžarskih na-
rodnih skupnosti 
je v razmerju 8:1 
za mikro podjetja 
in 9:1 za ostala 
podjetja oziroma 
vlagatelje.
– Delež posojila 
napram nepovra-
tnim sredstvom 
pri projektih itali-
janskih narodnih 
skupnosti je v raz-
merju 10:1 ne 
glede na velikost 
podjetja oziroma 
vlagatelja.

– Najmanjša 
5.000 EUR.
– Kot celotna 
upravičena vre-
dnost projekta se 
šteje investicija 
v višini predlože-
nih upravičenih 
neobvezujo-
čih predraču-
nov, predpogodb 
in ponudb (brez 
DDV).

– Najmanjša 
5.000 EUR
– Največja 
250.000 EUR 

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

B Najvišji dovoljen odstotek dr-
žavnih pomoči znaša za:
– velika podjetja in vsa podjetja 
v sektorju transporta do 30 %; 
pri slednjih je potrebno upo-
števati še posebna pravila, ki 
urejajo dodeljevanje državnih 
pomoči za ta področja,
– srednje velika podjetja do 
40 %,
– mala oziroma mikro podjetja 
do 50 %.
Kadar je podjetje prejelo po-
moč v obliki tveganega kapi-
tala, v treh letih pred objavo 
javnega razpisa, lahko znaša 
najvišja dovoljena stopnja 
intenzivnosti pomoči do 24 
odstotkov upravičenih stro-
škov naložb za velika podjetja. 
Za srednja podjetja se tako 
določena zgornja meja lahko 
poveča za 8 odstotnih točk 
in za mala podjetja 16 odsto-
tnih točk, razen za podjetja, ki 
poslujejo v sektorju transporta. 
Za mala in srednja podjetja, ki 
so prejela pomoč v obliki tve-
ganega kapitala ter v prvih treh 
letih po prejemu tveganega 
kapitala zaprosijo za pomoč 
po tem razpisu, znaša najvišja 
dovoljena stopnja intenzivnosti 
pomoči lahko do 40 % upravi-
čenih stroškov.

Do 75 % upravi-
čenih stroškov 
projekta (brez 
DDV) in do 
najvišjega dovo-
ljenega odstotka 
državnih pomoči.

– Najmanjša 
6.700 EUR.
– Kot celotna 
upravičena vre-
dnost projekta 
se šteje projekt 
v višini predlo-
ženih upraviče-
nih predračunov, 
ponudb, predpo-
godb (brez DDV).

– Najmanjša 
5.000 EUR
– Največja 
250.000 EUR 

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

A2 Najvišji dovoljen odstotek dr-
žavnih pomoči znaša za:
– velika podjetja do 25 % 
(do predpisane velikosti vla-
gatelja),
– mala oziroma mikro ter sre-
dnje velika podjetja do 50 %,
Kadar je podjetje prejelo po-
moč v obliki tveganega kapi-
tala, v treh letih pred objavo 
javnega razpisa, lahko znaša 
najvišja dovoljena stopnja 
intenzivnosti pomoči do 24 
odstotkov upravičenih stro-
škov naložb za velika podjetja. 
Za srednja podjetja se tako 
določena zgornja meja lahko 
poveča za 8 odstotnih točk 
in za mala podjetja 16 odsto-
tnih točk, razen za podjetja, ki 
poslujejo v sektorju transporta. 
Za mala in srednja podjetja, ki 
so prejela pomoč v obliki tve-
ganega kapitala ter v prvih treh 
letih po prejemu tveganega 
kapitala zaprosijo za pomoč 
po tem razpisu, znaša najvišja 
dovoljena stopnja intenzivnosti 
pomoči lahko do 40 % upravi-
čenih stroškov.
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Namen Določbe glede državnih po-
moči

Višina sofinanci-
ranja (vse brez 
DDV)

Razmerje med 
posojilom in nepo-
vratnimi sredstvi 
po razpisu

Najmanjša upravi-
čena višina inve-
sticijskih projektov 
po razpisu

Najmanjša in 
največja višina 
zaprošenega 
POSOJILA 
oziroma v pri-
meru namena 
C le nepovratnih 
sredstev

Shema državne pomoči

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

do 100 % upra-
vičenih stroškov 
projekta (brez 
DDV).

/ – Najmanjša 
5.000 EUR.
– Kot celotna 
upravičena vre-
dnost projekta se 
šteje investicija 
v višini predlo-
ženih upraviče-
nih predračunov, 
računov, pred-
pogodb, pogodb 
(brez DDV).

– Najmanjša 
5.000 EUR.
– Največja
do višine
razpoložljivih
nepovratnih
sredstev glede
na posamezno
območje. 

Shema državne pomoči 
po pravilu »de mini-
mis« s št. priglasitve: 
M001-5940117-2007.

2. Državna pomoč se pri posojilu izraža 
v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se se-
števa z drugimi prejetimi državnimi pomo-
čmi pri projektu. Praktičen prikaz izračuna 
je v razpisni dokumentaciji glede na posa-
mezni namen.

3. Državna pomoč za projekt se ne sme 
združevati z državno pomočjo dodeljeno po 
pravilu »de minimis« glede na iste upravi-
čene stroške, če bi s tem presegla zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči.

4. Posojila oziroma nepovratna sredstva 
se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vra-
čanja posojila (z vključenim moratorijem) 
praviloma ne more biti daljša od ekonom-
ske dobe projekta. Sklad lahko določi dobo 
vračanja posojila glede na ekonomsko dobo 
trajanja projekta.

5. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu 
odobren največ en projekt oziroma vloga.

6. Vlagatelj mora podati izjavo, da za 
prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih 
sredstev, ni prejel sredstev državnih pomo-
či za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah in da ni v fazi pridobivanja drugih 
javnih sredstev pri projektu oziroma pomo-
či za reševanje in prestrukturiranje podje-
tij v težavah, oziroma da je tako pomoč 
prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje 
(v primeru namena C se določila smiselno 
upoštevajo).

7. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja 
ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti 
projekt ali sredstva iz morebitnega drugega 
javnega vira, mora navesti vir, višino preje-
tih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti 
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere 
je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa 
ta sredstva prejme kadarkoli kasneje v času 
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma 
dolžan obvestiti sklad (v primeru namena 
C se določila upoštevajo smiselno).

8. Upravičenec mora zagotoviti razliko 
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vre-
dnostjo projekta ter v primeru namenov A2 
in B tudi prispevati najmanj 25 % upravičene 
vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, 
v katera niso vključena javna sredstva.

9. Skupna višina zadolženosti posame-
znega vlagatelja do sklada ne sme prese-
gati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja sklada, ki je vpisano v sodni register 
(10 % vrednosti na dan 31. 12. 2011 znaša 
9.657.362,28 EUR).

10. V primeru velikih naložbenih projek-
tov, pri katerih upravičeni stroški presegajo 
50.000.000,00 EUR, ter pri projektih pri ka-
terih skupna višina državne pomoči iz vseh 
virov presega 22.500.00,00 EUR, je potreb-
no upoštevati še posebna pravila državnih 
pomoči.

11. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 

15 let (z že vključenim moratorijem na odpla-
čilo glavnice), ki jo lahko upravičenec pred 
podpisom pogodbe ustrezno skrajša;

– znotraj skupne dobe vračanja posojila, 
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo 
glavnice in odplačilne dobe lahko upraviče-
nec pridobi oziroma koristi največ do 36 me-
secev moratorija, za kar se opredeli pred 
sklenitvijo pogodbe. Čas moratorija je odvi-
sen od zneska odobrenega posojila;

– pred podpisom pogodbe se upraviče-
nec moratoriju lahko odpove in skrajša sku-
pno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne 
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne 
dobe vračanja;

– skupna doba vračanja in dolžina mora-
torija sta odvisna od višine odobrenega po-
sojila in sta podrobno razdelana v povabilu 
k oddaji vloge glede na posamezni namen;

– obrestna mera:
Euribor (trimesečni) + 0,25 % letno;
– obresti v času moratorija se mesečno 

plačujejo;
Stroški zavarovanja posojila, stroški 

sklepanja pogodbe in vodenja posojila ter 
posredovanja nepovratnih sredstev breme-
nijo upravičenca. Kolikor upravičenec pred-
časno vrne posojilo, plača stroške za pred-
časno vračilo posojila v skladu s tedaj ve-
ljavnim cenikom sklada. Sklad ne zaraču-
nava stroškov postopka dodelitve sredstev. 
Navedeni stroški so predstavljeni v pova-
bilu k oddaji vloge in v tabeli »Izsek ceni-
ka slovensko regionalno razvojnega sklada 
od 9. 5. 2012 dalje in pogodbenih bank 
za obdobje 2011-2014«, ki se nahaja na 
spletni strani sklada: http://www.regionalni-
sklad.si/predpisi.

12. V primeru pozitivnega sklepa o izbo-
ru bo upravičenec pri KD Banki d.d. podpisal 
pogodbo.

13. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni 
od vročitve odločbe o odobritvi projekta vla-
gatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je 
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob 
utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo 

vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim 
soglasjem.

14. Če upravičenec, ki so mu bila sred-
stva odobrena, ne bo pristopil k podpisu 
pogodbe v roku, določenem v odločbi, se bo 
štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od 
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. 
Ravno tako se bo upoštevalo, da je upra-
vičenec enostransko odstopil od odobre-
nih sredstev, kolikor ne bo v roku, dostavil 
ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se 
upravičenec v roku za sklenitev pogodbe, ki 
je naveden v odločbi, nanj ne odzove, se na 
podlagi točke 4. iz 42 člena Splošnih pogo-
jev sklada upošteva, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

15. Posojilo se obvezno zavaruje z me-
nicami in nepreklicno izjavo s pooblastilom 
za njihovo izpolnitev (razen v primeru fizič-
nih oseb) ter z enim ali več zavarovalni-
mi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji 
sklada (46. člen). V primeru zavarovanja 
s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmer-
je med obveznostjo do sklada in vrednostjo 
zastavljenih nepremičnin najmanj 1 proti 
1,5. Presoja ustreznosti zavarovanja poso-
jila je izključno v pristojnosti sklada. Posojilo 
sklada ne more biti zavarovano z jamstvom 
Republike Slovenije ali občine. Ob oddaji 
vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna 
dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaga-
nih instrumentov zavarovanja posojila.

V primeru statusnih sprememb se upra-
vičenec zavezuje predložene podpisane 
bianco menice in nepreklicno izjavo s poo-
blastilom za njihovo izpolnitev in unovčenje 
zamenjati z novimi brez predhodne zahteve 
sklada.

16. Črpanje sredstev je dokumentarno. 
Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in si-
cer v primeru projektov namenov B in A2 
tega razpisa največ 75 % posameznega do-
kumenta za črpanje, z možnostjo nakazila 
sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem 
ob predložitvi dokazil o plačilu lastne udelež-
be (v skladu s točko IV.8. javnega razpisa) ali 
v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že 
opravljenih plačilih iz lastnih virov. V primeru 
namena C so izjema občine, kjer se odobre-
na sredstva nakaže vedno na račun občine. 
Možno je tudi fazno črpanje. Črpanje dode-
ljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila 
in potem nepovratna sredstva. Odstop od po-
sojilnih sredstev sklada avtomatično pomeni 
odstop od nepovratnih sredstev.
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Celotno dokumentacijo za črpanje po-
sojila in nepovratnih sredstev pred izvedbo 
črpanja upravičenec posreduje skladu.

Ustrezni dokumenti za črpanje oziroma 
ustrezna izvedena dela so:

– izdani po datumu izdaje pozitivne od-
ločbe sklada o dodelitvi sredstev, v primeru 
projektov namena A1,

– z datumom opravljene storitve oziroma 
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na 
javni razpis, v primeru projektov namenov 
B in A2,

– izdani po 1. 1. 2012 v primeru projek-
tov namena C tega razpisa.

Črpanje se izvede po podpisu pogodbe 
in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:

– pisnega zahtevka oziroma naloga za 
nakazilo sredstev skupaj z izjavo (pri na-
menu C, izjava ni potrebna kolikor so vla-
gateljice oziroma upravičenke občine), da 
so vsa dokazila in izvedena dela smiselno 
v skladu z določili javnega razpisa (vzo-
rec zahtevka za dodelitve sredstev občinam 
v okviru namena C je sestavni del razpisne 
dokumentacije), vzorec zahtevka z izjavo za 
ostale namene se nahaja v prilogi »Navodil 
za črpanje posojil in nepovratnih sredstev«, 
ki jih lahko vidimo na spletni strani sklada: 
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obraz-
ci.

– izvirnikov računov in situacij z ustre-
znim datumom opravljene storitve oziroma 
odpreme blaga, navedenem v prejšnjem od-
stavku, izvirnikov pogodb in predračunov (le 
v primeru, da natančno predstavljajo pred-
met nakupa in vsebujejo določilo o veljavno-
sti), izstavljenih po ustreznem datumu prav 
tako naveden prejšnjem odstavku. Dela pri 
projektu, kar vključuje tudi naročila, smejo 
biti pričeta po ustreznem datumu, podatek 
o tem se nahaja v prejšnjem odstavku in 
smiselno v skladu s točkami 4.1.2. (namen 
A1), 4.2.2. (namenov B in A2) in 4.3.2. (na-
men C) poglavja III tega razpisa. Dokumen-
ti morajo biti podpisani s strani upravičen-
ca. V primeru kopij dokumentov sklad na 
podlagi predloženih izvirnikov s pripisom in 
podpisom potrdi, da so kopije istovetne izvir-
nikom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša 
na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi 
kopijo pogodbe z izvajalcem.

– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, 
avansni računi, potrjene kompenzacije …) 
v primeru namenov B in A2 kot dokazila 
o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 
25 % in DDV) pri posameznem dokumentu 
za črpanje sredstev oziroma kot dokazila 
o že opravljenih plačilih računov, situacij, 
pogodb in predračunov, ki so podlaga za 
izvršitev refundacije.

– oziroma v primeru namena C, kolikor 
se projekt nanaša na investicijo v izdelavo 
študije ali razvojne dokumentacije oziroma 
projektne zasnove praviloma tudi: študije.

V. Vsebina vloge: vsa dokumentacija ter 
priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter 
prijavljeno investicijo.

a) za vse namene (A1, B in A2 ter C):
1. Originalni obrazec za prijavo glede 

na posamezni namen, in sicer ANS – »na-
men« A1, B / A2 ali C (izpolnjen, potrjen 
in žigosan) z izjavo (priloga 1 v prijavnem 
obrazcu), in sicer, v elektronski obliki oziro-
ma na CD-ju (če obstaja) in papirnati obliki. 
Prijavni obrazec mora biti skladen s predlo-
ženo investicijsko dokumentacijo o projektu. 
Elektronska različica izpolnjenih razpisnih 
obrazcev mora biti enaka papirnati različici. 
V primeru razlik se upošteva vloga v papir-

nati obliki. (velja kolikor je prijavni obrazec 
izdelan v obliki elektronskega obrazca).

2. Investicijsko dokumentacijo, oprede-
ljeno pri posameznem namenu investiranja. 
Opredelitve glede investicijske dokumenta-
cije so opredeljene v odstavkih v nadalje-
vanju, in sicer glede na posamezni namen.

3. Pogodbe, predpogodbe, sporazumi, 
pisma o nameri o zagotovljeni prodaji pro-
duktov oziroma poslovnem sodelovanju za 
prijavljeni projekt.

4. Kolikor ima vlagatelj v finančni kon-
strukciji poleg lastnih virov predvidene tudi 
druge posojilne vire, mora k vlogi priloži-
ti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov 
(npr. pismo o nameri banke). Kolikor slednji 
niso zagotovljeni, mora podati izjavo, da bo 
sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor 
ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

5. Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih 
sredstev pri projektu z navedbo vira za ta 
sredstva.

6. Kopija sklepa oziroma odločbe o pre-
jemu drugih sredstev iz javnih virov pri pro-
jektu.

7. Nezavezujoči predračuni, predpogod-
be oziroma ponudbe za celoten prijavljen 
projekt. Dokazila se morajo glasiti na pri-
javitelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2012. 
V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega 
dokazila. Iz dokazil mora biti razviden pred-
met nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. 
V primeru nakupa rabljenih strojev ali opre-
me, je potrebno dokazilo, iz katerega bo raz-
vidna starost opreme, kolikor to ni razvidno 
iz ponudb. Upošteva se datum pro izvodnje 
strojev in opreme (ne velja za namen C).

8. V primeru nakupa rabljenih strojev (v 
primeru namena A1 kmetijske mehanizaci-
je), opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi 
izjava prodajalca, da predmet nakupa v pre-
teklih 5 letih pred objavo javnega razpisa ni 
bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev 
ali drugih javnih virov oziroma izjavo o že 
prejetih javnih virih in državnih pomočeh pri 
projektu (ne velja za namen C).

9. Tehnična skica objekta (lahko iz pro-
jektne mape za gradbeno dovoljenje) v pri-
meru gradbenih del, prospekt opreme ali 
strojev oziroma dokumentacija o prikazu 
projekta.

10. Originalno potrdilo o plačanih davkih 
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok 
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davč-
na uprava, ki ni starejše od meseca dni od 
dneva oddaje vloge na razpis (ne velja za 
namen C).

11. V primeru graditve ali izvajanja del 
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma 
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora 
glasiti na vlagatelja in prijavljen projekt. 
V primeru, da gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, vlagatelj poda izjavo, da gradbeno 
dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, 
da pa razpolaga z vsemi potrebnimi dovo-
ljenji in soglasji za izvedbo projekta. Vlaga-
telj lahko predloži tudi odločbo, iz katere je 
razvidno, da gradbeno dovoljenje oziroma 
drugo upravno dovoljenje pri projektu ni 
potrebno (npr. odločbo upravne enote, da 
se zahteva za izdajo gradbenega dovolje-
nja pri delih, ki so predmet prijavljenega 
projekta, zavrne).

12. Zemljiško knjižni(e) izpisek(e) za 
lokacijo projekta, ki ne smejo biti starejši 
od 1 meseca. V primeru, da vlagatelj ni 
lastnik lokacije projekta, pa še kopijo po-
godbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do 

dokončnega vračila posojila) in soglasje 
lastnika(ov) k predvidenemu projekta (ne 
velja za namen C).

13. Predlog ustreznega zavarovanja 
v skladu s Splošnimi pogoji sklada (ban-
čna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj 
opredeli v obrazcu za prijavo. Zavarovanje 
mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po 
zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge 
mora vlagatelj predložiti verodostojna do-
kazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih 
instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:

– V primeru, da vlagatelj kot predlog za 
zavarovanje posojila poda bančno garan-
cijo, mora predložiti skladu izjavo s strani 
banke. Garancija mora vključevati znesek 
glavnice posojila, povečan za pripadajoče 
obresti in druge stroške po posojilni pogod-
bi.

– V primeru zavarovanja posojila pri za-
varovalnici, predloži pismo o nameri oziro-
ma soglasje zavarovalnice k zavarovanju 
posojila ter splošne pogoje zavarovanja. 
Zavarovanje mora biti praviloma brez od-
bitne franšize.

– V primeru hipoteke na nepremičnini 
je potreben oziroma so potrebni zemljiško 
knjižni(e) izpisek(e) za predlagano nepre-
mičnino. Če vlagatelj ni lastnik je potrebno 
še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu za-
varovanju. Kolikor so na nepremičnini hipo-
teke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje 
posojil za vpisane hipoteke. Vlagatelj lahko 
poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter ce-
nitev za predmet zavarovanja, ki ni starejša 
od leta dni. Cenitev s celovito tržno analizo 
nepremičnine mora biti izdelana s strani so-
dno zapriseženega cenilca ali pooblašče-
nega ocenjevalca Slovenskega inštituta za 
revizijo in mora biti izdelana v skladu s tre-
nutno veljavnimi MSOV in SPS2 (ob prijavi 
neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri 
realizaciji zavarovanja posojila). V cenitvi 
morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih ne-
premičnin. V primeru zavarovanja z nepre-
mičnino, ki je predmet zastave in predmet 
nakupa, cenitev ni potrebna, upošteva se 
praviloma vrednost nepremičnine iz kupo-
prodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži 
tudi obvestilo GURS o poskusnem izračunu 
posplošene tržne vrednosti v zavarovanje 
ponujenih nepremičnin, vendar je za sklad 
nezavezujoče. Razmerje med posojilom in 
vrednostjo nepremičnin mora biti najmanj 
1: 1,5.

– V primeru zavarovanja s premičnina-
mi (a le za zavarovanje do 1/3 posojila), 
mora vlagatelj predložiti dokazila o obstoju 
lastništva in prostost bremen oziroma obre-
menitev na v zastavo danih premičninah. 
Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna 
tudi vrsta skupine premičnine in obvezni 
identifikatorji premičnine, na podlagi katerih 
bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj 
lahko predloži tudi cenitev sodno zapriseže-
nega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca 
Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora 
biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi 
MSOV in SPS2, ki ne sme biti starejša od 
leta dni (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa 
je potrebna pri realizaciji zavarovanja po-
sojila). Ocenjena vrednost premičnin mora 
praviloma znašati 3,5-kratnik vrednosti odo-
brenega posojila.

– V primeru bančne vloge: dokazilo 
o obstoju bančne vloge oziroma zmožno-
sti predložitve tega instrumenta. Razmerje 
med posojilom in bančno vlogo mora biti 
najmanj 1:1,2.
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– V primeru vseh ostalih predlogov 
zavarovanja, primerna dokazila o poda-
nem predlogu zavarovanja (ne velja za na-
men C).

14. Dokazila o registraciji vlagatelja za 
prijavljeni projekt: (v primeru namena C, če 
so vlagateljice občine določilo ne velja).

– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

vlagatelji predložijo dovoljenje o opravljanju 
dopolnilne dejavnosti (velja za namen A2).

– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vla-
gatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o nje-
govi registraciji ali bodo pridobljeni podat-
ki nepopolni ali neustrezni, bo le ta mo-
ral predložiti vlagatelj sam. Glede na to bo 
skladu potrebno predložiti izpisek iz sodne-
ga registra za gospodarske družbe ali izpis 
iz poslovnega registra za samostojne pod-
jetnike, ne starejši od 1. 1. 2012, z označbo 
registrirane dejavnosti za prijavljeni projekt 
ter druga dokazila, iz katerih je razvidna 
registracija vlagatelja za prijavljeni projekt.

– Kolikor je vlagatelj kmetijsko gospo-
darstvo, mora predložiti fotokopijo Obraz-
ca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospo-
darstvu in izjave« za zadnje razpoložljivo 
leto, ki je del zbirne vloge za neposredna 
plačila ali fotokopijo dokumenta, da je kme-
tijsko gospodarstvo zavedeno v register 
kmetijskih gospodarstev.

15. Mnenje lokalnega in/ ali regionalnega 
okolja o projektu (mnenje občine, regionalne 
razvojne agencije, obrtne ali gospodarske 
zbornice, kmetijsko svetovalne službe, ipd.) 
(neobvezna priloga, ki pa vpliva na oceno 
projekta) – ne velja za namen A1 in namen 
C.

16. Originalno mnenje italijanske oziro-
ma madžarske narodne skupnosti o projektu 
z utemeljitvijo.

17. Certifikat kakovosti (kopija ISO ozi-
roma drugega mednarodnega ali v Slove-
niji uveljavljenega standarda kakovosti). Za 
kmetije tudi certifikati npr. eko- kmetija, in-
tegrirana pridelava hrane, ipd.. (neobvezna 
priloga, ki pa vpliva na oceno projekta) – ne 
velja za namen C.

18. V primeru specifičnih projektov mora 
vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovo-
ljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejav-
nosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna 
pogodba, ipd.). Sklad lahko od vlagatelja 
tudi zahteva, da v določenem roku poda do-
datno dokumentacijo in pojasnila o projektu 
oziroma navedb v vlogi z namenom preve-
ritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, 
navedenih v vlogi ter predloženi dokumen-
taciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži 
dodatna dokazila ter pojasnila o projektu 
(pisma o nameri, ipd.).

b) Dodatno za namen A1 – projekti pride-
lave v kmetijstvu:

1. Investicijska dokumentacija – načrt iz-
vedbe projekta s popisom del, opreme in 
tehnologijo, ki ga pripravi kmetijsko sveto-
valna služba, načeloma lokalno pristojna.

Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki 
opisa projekta v primeru projektov z upravi-
čeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR 
(brez DDV) oziroma v primeru projektov 
z upravičeno vrednostjo nad 50.0000,00 do 
vključno 500.000,00 EUR (brez DDV) po-
slovnega načrta (obrazec za opis projekta 
z navodili ter izhodišča za pripravo poslov-
nega načrta z navodili najdete v razpisni 
dokumentaciji, in sicer v povabilu k oddaji 
vloge ANS – A1).

V primeru projektov z upravičeno vre-
dnostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) 
pa vlagatelji predložijo investicijski program 
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske doku-
mentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10).

Opis projekta, poslovni načrt oziroma in-
vesticijski program mora biti skladen s pri-
javnim obrazcem ter praviloma ne sme biti 
starejši od 1 leta. Pri njegovi pripravi pa je 
potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida za zadnje leto poslovanja 
in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7 %. 
Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani za 
ekonomsko dobo projekta. Pri vlagateljih, ki 
so fizične osebe, morajo biti finančne pro-
jekcije izdelane najmanj po metodi prihodka.

2. Dokazila o prihodkih kmetijskega go-
spodarstva:

– Potrdilo o prihodkih kmetijskega go-
spodarstva iz naslova tržnih viškov in o nji-
hovem odkupu v zadnjem letu.

– Potrdilo o prometu na TRR iz naslova 
dejavnosti oziroma potrdilo o prilivih iz na-
slova tržnih viškov v preteklem in tekočem 
letu (za fizične osebe).

– Kopija zadnje-ih odločb-e o prejemu 
subvencijskih sredstev in morebitnih drugih 
plačilnih pravic.

– Kopija zadnje odločbe o odmeri obve-
znosti iz kmetijstva.

– Kopija zadnje dohodninske odločbe 
za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je 
fizična oseba.

– Kopija zadnjega potrdila o višini kata-
strskega dohodka.

3. Popisni list vseh najetih posojil in lea-
singov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za 
vlagatelja, ki je fizična oseba), iz katerega 
mora biti razviden namen najema, dajalec 
kredita, višina sklenjenega zneska, stanje 
najetega kredita s podatkom dneva stanja, 
datum zapadlosti zadnjega obroka ter oblika 
zavarovanja. Stanje posojil ne sme biti sta-
rejše od 15. 5. 2012.

4. Mnenje o upravičenosti in ekonomič-
nosti projekta, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba (kmetijsko svetovalna služba, 
načeloma lokalno pristojna.

5. Kopija celotne zadnje posredovane 
zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

6. Kadar je vlagatelj kmetija, mora nosi-
lec kmetijskega gospodarstva priložiti poo-
blastilo morebitnih solastnikov kmetije, da 
ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se 
strinjajo z načrtovanim projektom.

c) Dodatno za namena B in A2 – projekti 
podjetništva in projekti kmetijske predelave 
trženja in dopolnilnih dejav:.

1. Investicijska dokumentacija, torej po-
slovni načrt (izhodišča za pripravo poslovne-
ga načrta z navodili najdete v razpisni doku-
mentaciji, in sicer v povabilu k oddaji vloge 
ANS – B / A2) oziroma v primeru projektov 
z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR 
(brez DDV) pa investicijski program v skladu 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10).

Investicijska dokumentacija mora biti 
skladna s prijavnim obrazcem ter praviloma 
ne sme biti starejša od 1 leta, pri njeni pri-
pravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida za zadnje leto po-
slovanja in splošne diskontne stopnje, ki je 
7 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani 

za ekonomsko dobo projekta. Pri vlagateljih 
za namen A2, ki so fizične osebe, morajo 
biti finančne projekcije izdelane najmanj po 
metodi prihodka.

2. Velika podjetja morajo predložiti tudi 
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto 
državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora 
biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz odstav-
ka a točke 4.2.3., poglavja III. tega razpisa. 
Vlagatelji v ta namen napravijo dva modela 
izračuna, in sicer enega, ki upošteva prido-
bljena sredstva po tem razpisu, in drugega, 
ki teh sredstev ne vključuje.

Dodatno za kmetijska gospodarstva (pri 
namenu A2):

3. Dokazila o prihodkih kmetijskega go-
spodarstva:

– Potrdilo o prihodkih kmetijskega go-
spodarstva iz naslova tržnih viškov in o nji-
hovem odkupu v zadnjem letu.

– Potrdilo o prometu na TRR iz naslova 
dejavnosti oziroma potrdilo o prilivih iz na-
slova tržnih viškov v preteklem in tekočem 
letu (za fizične osebe).

– Kopija zadnje-ih odločb-e o prejemu 
subvencijskih sredstev in morebitnih drugih 
plačilnih pravic.

– Kopija zadnje odločbe o odmeri obve-
znosti iz kmetijstva.

– Kopija zadnje dohodninske odločbe 
za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je 
fizična oseba.

– Kopija zadnjega potrdila o višini kata-
strskega dohodka.

4. Popisni list vseh najetih posojil in lea-
singov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za 
vlagatelja, ki je fizična oseba), iz katerega 
mora biti razviden namen najema, dajalec 
kredita, višina sklenjenega zneska, stanje 
najetega kredita s podatkom dneva stanja, 
datum zapadlosti zadnjega obroka ter oblika 
zavarovanja. Stanje posojil ne sme biti sta-
rejše od 15. 5. 2012.

5. Kopija celotne zadnje posredovane 
zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

6. Kadar je vlagatelj kmetija, mora nosi-
lec kmetijskega gospodarstva priložiti poo-
blastilo morebitnih solastnikov kmetije, da 
ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se 
strinjajo z načrtovanim projektom.

d) Dodatno za namen C – polno sofinan-
ciranje razvojnih projektov

1. Kratek opis projekta v obsegu do treh 
A4 strani (priloga 2 v prijavnem obrazcu).

2. Ustrezna investicijska dokumentacija, 
izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi me-
todologijami, in sicer dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP). Vsebina in-
vesticijske dokumentacije se lahko ustrezno 
prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebo-
vati vse ključne prvine, potrebne za odloča-
nje o investiciji in zagotavljanje spremljanja 
učinkov.

Projekti morajo v skladu z drugim odstav-
kom 29. člena Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja izkazati vpliv 
na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih 
mest ali izboljšanje stanja okolja ali oskrbo 
prebivalstva ali gospodarstva občine z ra-
zvojno infrastrukturo.

Izdelana investicijska dokumentacija 
mora biti v skladu s prijavljenim projektom. 
Finančna konstrukcija mora vsebovati pred-
videna nepovratna sredstva sklada.
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3. Originalni predračuni, predpogodbe, 
ponudbe, računi oziroma pogodbe za celo-
tno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo 
biti izdana po 1. 1. 2012. V primeru dokazil 
v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predloži-
ti krajši prevod predloženega dokazila. Iz 
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, 
vrednost z DDV in brez DDV.

VI. Merila za izbiro projektov: merila za 
izbor za posamezen namen so podrobneje 
razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma 
v povabilu k oddaji vloge.

Merila za izbiro so (velja za vse namene 
A1, B in A2 ter C):

1. Regionalni vidik lokacije investiranja 
(največ 30 točk)

2. Tržni in ekonomski elementi projekta 
oziroma v primeru namena C kakovost pri-
javljenega projekta (največ 40 točk)

3. Ocena investitorja, oziroma v prime-
ru namena C izvedljivost projekta (največ 
30 točk)

Merila ocenjevanja so podrobneje razde-
lana v razpisni dokumentaciji oziroma pova-
bilu k oddaji vloge.

Za dodelitev sredstev mora vloga ne 
glede na namen doseči skupno najmanj 
51 točk.

Projekti, bodo ocenjeni na osnovi navede-
nih meril, ločeno glede na posamezni namen. 
Na osnovi ocene bo komisija projekte razvr-
stila v prioritetno listo glede na zbrano število 
točk. Financirani bodo projekti z največjim 
številom točk do porabe razpisanih sredstev. 
V primeru odstopa upravičenca od koriščenja 
že dodeljenih sredstev, se sredstva dode-
lijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede 
na zbrano število točk v okviru namena A1 
oziroma če na tem namenu ni zaprošenih 
sredstev, pa v okviru drugih dveh namenov 
(namenov B in A2) tega razpisa.

Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju 
znotraj posameznega roka odpiranja vlog 
dosegli isto število točk, bodo imeli prednost 
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje šte-
vilo točk, po naslednjem vrstnem redu meril 
za izbor vlog:

1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta 

oziroma v primeru namena C kakovost pri-
javljenega projekta,

3. ocena investitorja, oziroma v primeru 
namena C izvedljivost projekta.

V primeru, da zadnje uvrščeni projekti 
tudi po teh merilih dosežejo enako število 
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, 
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in 
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali 
datum in ura oddaje projekta osebno v vlo-
žišče sklada).

VII. Roki in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja:
– poštni žig na oddani priporočeni po-

šiljki ali
– vloga oddana osebno na sedežu skla-

da, do posameznega roka do 14. ure.
Roki za oddajo prijav so: prvi rok 23. 7. 

2012, drugi rok 14. 9. 2012 in tretji zadnji rok 
15. 10. 2012.

Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot 
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji 
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
Odpiranje ni javno in bo potekalo do porabe 
sredstev. Takoj ko bodo sredstva v celoti 
razdeljena, bo sklad to objavil na svoji sple-
tni strani.

Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Slo-
venski regionalno razvojni sklad, Škrabčev 
trg 9a, 1310 Ribnica.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji (vsaka posebej) mora biti dostavljena 
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – vloga ANS (s pripisom: na-
men A1, B, A2 ali C (izpolnite ustrezno))«. 
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vzorec ovojnice je v razpi-
sni dokumentaciji (povabilu k oddaji vloge).

Vloge z nepravilno označenimi ovojni-
cami bodo zavržene in se ne bodo obrav-
navale ter se jih bo vrnilo prijaviteljem. Koli-
kor na ovojnici vlagatelj ne bo naveden, bo 
strokovna komisija vlogo odprla, z odločbo 
zavrgla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vse-
bine vloge mogoče ugotoviti naziv in naslov 
vlagatelja.

2. Razpisno dokumentacijo se dobi na 
sedežu Slovenskega regionalno razvojne-
ga sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, 
od objave do zaključka razpisa, vsak dan 
od 9. do 12. ure osebno ali se jo posreduje 
po naročilu preko elektronske pošte. Javni 
razpis in razpisna dokumentacija se naha-
jata tudi na spletni strani sklada: http://www.
regionalnisklad.si/ ali http://www.regionalni-
sklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti. Pri-
javni obrazec je praviloma izdelan v obliki 
elektronskega obrazca.

Informacije lahko zainteresirani pri-
dobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: 
tel. 01/836-19-53, vsak delavnik v času ura-
dnih ur.

VIII. Obravnava vlog
Obravnava vlog se izvaja v skladu 

s Splošnimi pogoji sklada, ki so objavlje-
ni na spletni strani http://www.regionalni-
sklad.si/predpisi.

1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepo-
polne, bo komisija v roku do 8 dni od posa-
meznega odpiranja, pisno pozvala, da jih 
dopolnijo v zahtevanem roku 8 dni.

2. Vloge, ki ob oddaji ne bodo vsebovale 
najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega 
bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) 
ali poslovnega načrta (v primeru namena A1 
lahko tudi opisa projekta) oziroma investicij-
skega programa, bodo samodejno zavržene 
kot nepopolne in se vlagateljev ne bo pozi-
valo na dopolnjevanje.

3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem 
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne 
dopolni ali jih neustrezno dopolni, bodo kot 
nepopolne zavržene. Kolikor narodna sku-
pnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja 
o projektu v roku 8 dni, in ima vlagatelj potr-
dilo, da je narodno skupnost zaprosil za iz-
dajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem po-
gledu popolna in gre v nadaljnjo obravnavo.

4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se 
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa 
tega ne bo več, se bodo zavrgle.

5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

6. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril 
poglavja VI. ne dosežejo minimalno skupno 
51 točk se kot neutemeljene zavrnejo.

7. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo 
poravnanih zapadlih obveznosti do sklada 
in države oziroma državnih organov, bodo 
zavržene.

8. V primeru, da sredstva za posame-
zen namen ne bodo dodeljena v celoti, se 
bo preostanek teh sredstev lahko razporedil 
med popolne vloge z najmanj doseženimi 
51 točkami v okviru drugega namena. To 
določilo velja za vloge v okviru namena A1 
ter namenov B in A2, ki so prispele na 1. 
oziroma na naslednje roke za oddajo vlog. 
O prenosu sredstev med nameni A1 ter B in 

A2 v okviru razpisanih sredstev za posame-
zno območje na podlagi izkazanega pov-
praševanja odloča direktor sklada. Prenos 
sredstev se lahko opravi že po prvem odpi-
ranju, če povpraševanje po sredstvih posa-
meznega namena presega ponudbo na tem 
namenu, medtem ko po drugem namenu 
ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med 
nameni A1 ter B in A2 in stanje sredstev 
za naslednje odpiranje se objavi na sple-
tnih straneh sklada. Komisijo za obravnavo 
vlog in pripravo predloga za odločanje bo 
imenoval direktor sklada. Komisija bo ena-
kovredno obravnavala vse popolne vloge, 
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna 
komisija v primeru projekta z investicijsko 
vrednostjo nad 150.000,00 EUR (brez DDV) 
pridobi dve oceni. Komisija lahko k delu 
pritegne zunanje sodelavce oziroma insti-
tucije. V primeru dveh ocen iste vloge, se 
kot končna ocena upošteva povprečje dveh 
ocen. O odpiranju vlog in izboru vlagateljev 
bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz do-
kumentacije, ki jih vsebuje vloga, so poslov-
na tajnost. Komisija, ob soglasju direktorja 
sklada, lahko k svojemu delu pritegne tudi 
strokovnjake iz delovnih področij glede na 
posamezno naravo razpisa.

9. V primeru, da je vlog za dodelitev 
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev 
sredstev več, kot je na razpolago sredstev, 
komisija za pregled in obravnavo prispe-
lih vlog na podlagi vrednotenja projektov 
oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za 
dodelitev sredstev.

Komisija bo lahko v primeru iz prejšnje-
ga stavka predlagala odobritev sredstev 
vlagateljem iz višjega prioritetnega razre-
da v omejeni višini upravičeno zaproše-
nega zneska ter v obsegu razpoložljivih 
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil 
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v viši-
ni 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja 
in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti 
ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta. 
Kolikor vlagatelj tega, v postavljenem roku 
ne bo storil oziroma pristal, lahko sklad po 
istem postopku ponudi sredstva vlagatelju, 
katerega vloga se je po oceni uvrstila kot na-
slednja, vendar v okviru časovnih možnosti.

Obseg razpoložljivih posojilnih sredstev 
se bo razdelil med popolne podjetniške pro-
jekte (namen B) skupaj s kmetijskimi projekti 
za predelavo (namen A2) proti kmetijskim 
projektom za pridelavo (namen A1), glede 
na razmerje med skupno zaprošenimi sred-
stvi popolnih vlog kmetijskih projektov za 
namen A1 napram projektom za namen A2 
skupaj s podjetniškimi projekti za namen B, 
z najmanj doseženimi 51 točkami. (npr: Po 
javnemu razpisu je za podjetništvo (namen 
B) in kmetijstvo namen A1 ter kmetijstvo 
namen A2 razpoložljivo 100 EUR. Pri popol-
nih kmetijskih projektih za namen A1 z naj-
manj doseženimi 51 točkami je zaprošenih 
30 EUR, pri popolnih kmetijskih projektih za 
namen A2 ter pri podjetniških projektih za 
namen B pa je skupaj zaprošenih 80 EUR. 
Ob upoštevanju zahteve o delitvi sredstev 
glede na razmerje zaprošenih sredstev po-
polnih vlog, bi se tako:

– kmetijstvu za namen A1 namenilo 
skupno 27,27 EUR (27,27 % razpoložljivih 
sredstev),

– kmetijstvu za namen A2 ter podjetni-
štvu za namen B pa 72,73 EUR (72,73 % 
razpoložljivih sredstev).
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Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene 
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpo-
ložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene 
zavrnjene.

10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pi-
sno obveščeni z odločbo z ustrezno obra-
zložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku 
posameznega roka za oddajo vlog. Odloč-
ba bo izdana na podlagi odločitve direk-
torja. Za dodelitve sredstev, ki so višje od 
500.000,00 EUR, poda soglasje Nadzorni 
svet sklada.

11. Sklad v odločbi o dodelitvi sredstev 
vlagatelje tudi obvesti o številki sheme dr-
žavnih pomoči ter o višini državnih pomoči. 
Hkrati z odločbo o dodelitvi sredstev sklad 
izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogod-
be o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: kraj 
in mesto sklepanja pogodbe, rok za skleni-
tev pogodbe in potrebno dokumentacijo za 
sklenitev pogodbe.

12. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev 
je dovoljena pritožba v roku 8 dni od dneva 
vročitve odločbe vlagatelju. O pritožbi zoper 
odločbo odloča Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub ljana.

Slovenski regionalno razvojni sklad, 
Ribnica

Št. 8016-24/2012-1 Ob-3288/12
Slovenski regionalno razvojni sklad (v 

nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 
v nadaljevanju: zakon), Zakona o javnih fi-
nancah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 
110/11 – ZIDIU12), Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKS-B), 
Ustanovitvenega akta Sklada z dne 23. 7. 
2009 s spremembami in dopolnitvami 
z dne 18. 1. 2012, Splošnih pogojev po-
slovanja Sklada z dne 23. 7. 2009, Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2012–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), Zako-
na o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, 
št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl.IUS: U-I-1/11-15, 
22/12 – ZUKN-C, 37/12), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07– 
ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba 
o splošnih izjemah), (UL EU L št. 800/2008 
z dne 9. 8. 2008), Uredbe o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09, 20/11 – 
ZSRR-2, 8/12), Poslovnega in finančnega 
načrta Javnega sklada RS za regionalni ra-
zvoj in razvoj podeželja za leti 2012 in 2013 
in Pogodbe št. C1536-12P96001 o izvedbi 
javnega razpisa za začetne investicije in 
subvencijo obrestne mere za bančne kredi-
te v pomurski regiji in subvencijo obrestne 
mere za kredite JSRR za projekte iz Po-
murja, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje manjših začetnih 

investicij in subvencioniranje obrestne 
mere za bančne kredite v mikro,  
malih in srednje velikih podjetjih  

v Pomurski regiji

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje manjših začetnih investicij in subvenci-

oniranje obrestne mere za kredite v mikro, 
malih in srednje velikih podjetjih (v nadalje-
vanju: MSP), ki imajo sedež dejavnosti v Po-
murski regiji in bodo v postopku pridobila 
garancijo za bančne kredite, ki jo na podlagi 
javnega razpisa podeli Regionalna razvojna 
agencija Mura d.o.o. (v nadaljevanju: RRA 
Mura) v sodelovanju z določenimi bankami.

2. Cilj javnega razpisa je:
– spodbujanje podjetij k začetnim inve-

sticijam, ki prinašajo višjo dodano vrednost 
na zaposlenega in

– spodbujanje zaposlovanja.
3. Upravičena območja izvajanja in-

vesticij so na območju izvajanja Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2012–2015.

4. Višina sredstev
Razpoložljiva sredstva po tem javnem 

razpisu so nepovratna sredstva. Sredstva 
so zagotovljena v državnem proračunu 
v okviru Programa spodbujanja konkurenč-
nosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 
na proračunski postavki Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljeva-
nju: MGRT) 9606 – Razvoj Pomurja.

V letu 2012 so razpisana nepovratna 
sredstva v višini 950.000 EUR, od tega je 
za sofinanciranje začetnih investicij name-
njenih 900.000 EUR, za subvencijo obre-
stne mere pa 50.000 EUR. V letih 2013 
in 2014 so razpisana nepovratna sredstva 
namenjena za subvencioniranje obrestne 
mere, in sicer 54.000,00 EUR v letu 2013 in 
33.000,00 EUR v letu 2014.

Vlagatelju je po tem javnem razpisu lah-
ko odobrena le ena investicija.

5. Višina sofinanciranja
Skrajne dovoljene meje državne pomoči 

pri investicijah so:
– 40 % za srednje velika podjetja,
– 50 % za mala oziroma mikro podjetja in
– 30 % za podjetja v sektorju transporta.
6. Finančni pogoji
1. Finančni pogoji so opredeljeni v Jav-

nem razpisu za dolgoročne kredite ter ga-
rancije za dolgoročne kredite za začetne 
investicije mikro, malih in srednje velikih 
podjetij v letu 2011 in 2012, ki ga izvaja RRA 
Mura in v poglavju 6 tega javnega razpisa.

2. Maksimalna višina odobritve nepovra-
tnih sredstev je 30 % od skupno zaproše-
nih sredstev (posojila in nepovratnih sred-
stev). Najvišji znesek za skupno zaprošena 
sredstva je 135.000,00 EUR, kar pomeni, 
da je najvišji znesek dodelitve nepovratnih 
sredstev 40.500,00 EUR oziroma 30 % od 
skupnih zaprošenih sredstev. Najnižji sku-
pni zaprošeni znesek je 4.173,00 EUR, kar 
pomeni, da je najnižji znesek dodelitve ne-
povratnih sredstev 1.252,00 EUR. Skupna 
obrestna mera bo upravičencem subven-
cionirana v obliki refundacije sredstev, in 
sicer v višini do največ 2,5 odstotne točke. 
V primeru, da skupna obrestna mera (EURI-
BOR + pribitek) ne dosega 2,5 %, bo skupna 
obrestna mera subvencionirana v celoti. Pri 
sofinanciranju je potrebno upoštevati zgor-
nje meje intenzivnosti državnih pomoči, ki so 
opredeljene v 5. poglavju. Investicija mora 
imeti vnaprej določeno trajanje, torej dolo-
čen začetek in konec investicije.

3. Nepovratna sredstva in subvencija 
obrestne mere za podjetja po tem razpisu 
se dodeljujejo v skladu s Programom spod-
bujanja konkurenčnosti Pomurske regije 
v obdobju 2010–2015 in na podlagi sheme 

o državni pomoči »Razvojne podpore Po-
murski regiji- regionalni cilj« s št. priglasitve: 
BE01-1783262-2010.

4. Dodelitev nepovratnih sredstev pred-
stavlja državno pomoč in se sešteva z dru-
gimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti 
investiciji.

5. Državna pomoč za investicijo se ne 
sme združevati z državno pomočjo dode-
ljeno po pravilu »de minimis« glede na iste 
upravičene stroške, če bi s tem presegla 
zgornjo mejo intenzivnosti, iz poglavja 5.

6. V primeru, da je vlagatelj v zadnjih 
treh letih prejel pomoč v obliki tveganega 
kapitala, je potrebno upoštevati še posebna 
pravila s teh področij.

7. Vlagatelj mora podati izjavo, da ni pre-
jel sredstev državnih pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah in da 
ni v fazi pridobivanja takih pomoči, oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaklju-
čil prestrukturiranje (izjava je del prijavnega 
obrazca).

8. Vlagatelj mora podati izjavo, da za 
prijavljeno investicijo ni pridobil drugih jav-
nih sredstev poleg odobrene garancije po 
javnem razpisu, ki ga izvaja RRA Mura. 
Kolikor je vlagatelj prejel sredstva državnih 
pomoči za isto investicijo iz morebitnega 
drugega javnega vira, mora navesti vir, vi-
šino prejetih sredstev in številko sheme, po 
kateri je pridobil ta sredstva ter predložiti 
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere 
je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa 
ta sredstva prejme kadarkoli kasneje v času 
trajanja investicije, pa je o tem nemudoma 
dolžan obvestiti sklad (izjava je del prijav-
nega obrazca).

9. Nepovratna sredstva se upravičen-
cu izplača na osnovi zahtevka za izplačilo. 
Upravičenec mora izstaviti zahtevek za iz-
plačilo in ga skupaj s prilogami posredovati 
RRA Muri, na naslov RRA MURA d.o.o., 
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, naj-
kasneje do:

– 31. 10. 2012 za črpanje odobrenih ne-
povratnih sredstev za leto 2012.

Obrestna mera se upravičencu refundira 
na osnovi dokazila o plačilu obresti ter za-
padlih obrokov za obračunsko obdobje, ki 
ga upravičenec priporočeno po pošti pošlje 
na sklad, na naslov Slovenski regionalno 
razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Rib-
nica, in sicer:

– do 15. v tekočem mesecu (15. 1., 
15. 4. in 15. 7., 15. 10.) za predhodno kole-
darsko trimesečje v letih 2012, 2013, 2014 
ter 2015 za refundacijo obrestne mere ban-
čnih kreditov (največ 2,5 odstotne točke ozi-
roma do porabe sredstev).

Odobrena nepovratna sredstva upravi-
čenec lahko črpa le v koledarskem letu, za 
katerega je sredstva pridobil.Za refundacijo 
obrestne mere je črpanje posebej opredelje-
no v drugem odstavku 9. točke 6. poglavja.

Prejemnik garancije mora za črpanje ne-
povratnih sredstev predložiti dokazila o na-
menskem črpanju posojila in dokazila o pla-
čilu iz lastne udeležbe najkasneje do 31. 10. 
2012 (priloge iz prve alineje prvega odstav-
ka). RRA Mura izvede nadzor namenske 
porabe sredstev in na podlagi le-tega izda 
zahtevek za nakazilo nepovratnih sredstev 
upravičencem. Nepovratna sredstva bodo 
nakazana na TRR, ki bodo navedeni na 
zahtevku.

Za refundacijo obrestne mere mora upra-
vičenec do zgoraj navedenih datumov po-
slati priporočeno po pošti dokazila o plačilu 
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obresti ter zapadlih obrokov za obračunsko 
obdobje, na katero se zahtevek nanaša (iz 
dokazila mora biti razvidno zmanjševanje 
glavnice in zneski plačanih obresti), in si-
cer na naslov: Slovenski regionalno razvojni 
sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Sklad 
lahko v primeru večjega porasta referenč-
ne obrestne mere EURIBOR vsem upravi-
čencem v istem deležu sorazmerno zniža 
subvencioniranje obresti, tako da odhodki 
za subvencijo obresti ne presežejo za posa-
mezno leto zagotovljenih sredstev.

10. Rok sklenitve pogodbe je do 30 dni 
od vročitve sklepa o dodelitvi nepovratnih 
sredstev vlagatelju. Pogodba o dodelitvi ne-
povratnih sredstev in subvenciji obrestne 
mere se sklepa v obliki notarskega zapisa.

11. Obvezna sestavina pogodbe z upra-
vičencem je protikorupcijska klavzula, ki se 
glasi:

»Pogodbeni stranki sta seznanjeni z dej-
stvom, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu 
in na račun druge pogodbene stranke, pred-
stavniku ali posredniku organa ali organiza-
cije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi po-

goji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad iz-

vajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev.
S katerim je organu ali organizaciji iz 

javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene kori-
sti predstavniku organa, posredniku organa 
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je nična.«

12. V pogodbi z upravičencem je obve-
zna določba:

»Upravičenec je seznanjen z dejstvom, 
da je ta pogodba nična, v primeru, če se 
ugotovi da je upravičenec uvrščen na se-
znam poslovnih sub jektov iz 35. člena Zako-
na o integriteti in preprečevanju korupcije, ki 
ga na podlagi prve in sedme alineje 76. čle-
na tega zakona vodi Komisija za prepreče-
vanje korupcije.«

13. Za zavarovanje obveznosti po po-
godbi za nepovratna sredstva upravičenec 
praviloma zavaruje z menicami ali z drugim, 
temu instrumentu enakovrednim jamstvom.

14. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva 
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogod-
be v roku, določenem v sklepu, se bo upo-
števalo, da je vlagatelj enostransko odstopil 
od odobrenih sredstev in od sklenitve po-
godbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je 
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih 
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem 
v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije 
za črpanje. Če se vlagatelj v roku, ki je na-
veden v sklepu, nanj ne odzove, se na pod-
lagi točke 4. iz 42. člena Splošnih pogojev 
sklada šteje, da je umaknil vlogo.

7. Nameni in splošni pogoji dodeljeva nja
1. Vlagatelji na ta razpis so lahko le mi-

kro, mala in srednje velika podjetja (v nada-
ljevanju MSP), ki imajo sedež dejavnosti na 
območju izvajanja Zakona o razvojni pod-
pori Pomurski regiji v obdobju 2012–2015 
in so pridobila garancijo pomurske garancij-
ske sheme za bančni kredit, ki jo na podlagi 
javnega razpisa podeli Regionalna razvojna 
agencija Mura d.o.o.

2. Vlagatelj se za nepovratna sredstva 
in subvencijo obrestne mere prijavi z obraz-

cem sklada vrste GSP2 NPS (obrazec je 
sestavni del razpisne dokumentacije) s pri-
padajočimi prilogami, ki so navedene v po-
glavju 8. tega razpisa.

3. Vlagatelj mora pri investiciji izkazati 
zaprto finančno konstrukcijo. Sredstva, pri-
dobljena po tem javnem razpisu, se lahko 
kombinirajo z drugimi sredstvi (tudi javna 
sredstva), vendar le do najvišje dovoljene 
višine državne pomoči.

4. Upravičeni stroški investicije brez DDV 
so opredeljeni v 3. poglavju Javnega razpisa 
za dolgoročne kredite ter garancije za dol-
goročne kredite za začetne investicije mikro, 
malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 in 
2012. V primeru, da se investicija izvaja na 
nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih 
oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje de-
javnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo 
z veljavnostjo vsaj 3 leta po zaključku inve-
sticije in soglasje lastnika k izvedbi investi-
cije. Sofinancirane investicije oziroma upra-
vičeni stroški morajo biti kupljene od tretje 
osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne 
sme biti več kot 25 % kapitalsko povezana 
s vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne 
pravice morajo biti manjše od 25 %). Na-
kup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen 
v primerih, ko gre za nakup med sorodniki 
prvega, drugega in tretjega dednega reda ali 
med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja 
in ali med lastnikom gospodarske družbe in 
gospodarsko družbo.

5. Neupravičeni stroški in vlagatelji, ki 
niso upravičeni do sofinanciranja, so opre-
deljeni v 4. Poglavju Javnega razpisa za dol-
goročne kredite ter garancije za dolgoročne 
kredite za začetne investicije mikro, malih in 
srednje velikih podjetij v letu 2011 in 2012.

6. Vlagatelj mora biti registriran oziroma 
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo 
investicije ter dejavnosti, ki je predmet in-
vesticije.

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

8. Investicija ne sme biti začeta pred 
vložitvijo vloge na javni razpis za pridobi-
tev garancije in pred objavo tega javnega 
razpisa. Kolikor je bila investicija pred tem 
začeta, ne bo upravičena do sredstev. Za-
četek izvajanja investicije pomeni začetek 
izvajanja npr. gradbenih del ali zavezujoče 
naročilo opreme.

9. Vlagatelj po tem javnem razpisu po-
stane upravičenec, ko izpolni pogoje javne-
ga razpisa in je investicija potrjena oziroma 
mu je izdan sklep o dodelitvi nepovratnih 
sredstev in o subvenciji obrestne mere.

10. Investicija mora biti zaključena 
v skladu s podano prijavo na javni razpis, 
a ne kasneje kot 31. 10. 2012 za sofinan-
ciranje v obliki nepovratnih sredstev v letu 
2012 (največ 30 % zaprošenih sredstev). Za 
sofinanciranje investicije v obliki subvencio-
niranja obrestne mere v letih 2012, 2013 in 
2014, upravičenec vključi v zahtevek višino 
skupne obrestne mere, kolikor je ta nižja 
od 2,5 odstotne točke oziroma 2,5 odstotne 
točke od skupne obrestne mere, kolikor je 
le-ta višja. Rok za zaključek investicije se 
opredeli v sklepu in pogodbi. Za zaključek 
investicije se šteje končanje investicijskih 
del oziroma vključitev strojev ali opreme 
v objektih v pro izvodni proces.

11. Poročila so namenjena spremljanju 
in vrednotenju investicije. Upravičenec mora 
o poteku investicije skladu poročati:

– ob izdaji zahtevka za izplačilo po za-
ključeni investiciji in zahtevkov za refunda-
cijo obrestne mere ter

– enkrat letno do 31. 1. za ves čas spre-
mljanja investicije, to je za obdobje treh let 
po zaključku investicije.

12. Upravičenec mora z odobreno inve-
sticijo 3 leta po njenem zaključku:

– povečati število zaposlenih oziroma 
ohraniti število zaposlenih ob povečanju 
vlagateljeve konkurenčnosti in/ali izboljša-
nju tehnološkega procesa ali

– doseči povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega v podjetju.

V primeru, da investicija ne izkazuje 
navedenih rezultatov, je vlagatelj dolžan 
skladu predložiti pisno obrazložitev vzrokov 
odstopanj. Tako tudi v primeru, da pri izva-
janju investicije, za katero so bila dodeljena 
nepovratna sredstva, pride do sprememb, 
je upravičenec dolžan v roku 15 dni o tej 
spremembi obvestiti sklad.

8. Vsebina vloge (priloge in dokazila)
1. V celoti izpolnjen ustrezen prijavni 

obrazec GSP2 NPS v papirnati obliki (pod-
pisan in žigosan). Prijavni obrazec mora biti 
skladen s predloženim poslovnim načrtom 
o projektu in skladen s podatki iz vloge za 
dodelitev kredita in garancije.

2. Kopija ovojnice, iz katere sta razvidna 
datum in ura oddaje vloge na Javni razpis 
za dolgoročne kredite ter garancije za dol-
goročne kredite za začetne investicije mikro, 
malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 
in 2012. Kopijo ovojnice priskrbi strokovna 
služba RRA Mura, in sicer ob odpiranju vlog, 
prispelih na Javni razpis za dolgoročne kre-
dite ter garancije za dolgoročne kredite za 
začetne investicije mikro, malih in srednje 
velikih podjetij v letu 2011 in 2012.

3. Izjava vlagatelja o strinjanju z razpi-
snimi pogoji, ki je del prijavnega obrazca.

4. Kolikor ste poleg kredita in garancije 
za isti projekt pridobili še druge vire držav-
nih pomoči, priložite sklepe oziroma odločbe 
o odobritvi.

9. Merila
1. Merilo za pridobitev nepovratnih sred-

stev in subvencije obrestne mere je odobre-
na garancija pomurske garancijske sheme 
za bančni kredit, ki jo vlagatelj pridobi v pro-
cesu obdelave vlog po Javnem razpisu za 
dolgoročne kredite ter garancije za dolgo-
ročne kredite za začetne investicije mikro, 
malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 
in 2012.

Vloge bodo sofinancirane do porabe raz-
pisanih sredstev, in sicer v vrstnem redu kot 
so bile vložene (upošteva se datum in ura 
oddaje vloge priporočeno na pošto). Kolikor 
bo več vlog z enakim datumom in uro od-
daje vloge, bo imela prednost tista vloga, ki 
v skladu s cilji javnega razpisa vključuje več 
novih delovnih mest.

10. Rok in način prijave
1. Za čas oddaje prijav velja poštni žig na 

oddani priporočeni pošiljki za prijavo na Jav-
ni razpis za dolgoročne kredite ter garancije 
za dolgoročne kredite za začetne investicije 
mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 
2011 in 2012.

2. Na kopiji ovojnice iz točke 1 morajo biti 
razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje 
vloge, ki ju označi pošta.

3. Roki za oddajo vlog na ta javni razpis 
so: 23. 7. 2012 (v ta rok bodo vključene 
vloge, ki bodo prispele na Javni razpis za 
dolgoročne kredite ter garancije za dolgo-
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ročne kredite za začetne investicije mikro, 
malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 
in 2012 od objave tega javnega razpisa do 
10. 7. 2012) in 22. 8. 2012 (v ta rok bodo 
vključene vloge, ki bodo prispele na Javni 
razpis za dolgoročne kredite ter garancije 
za dolgoročne kredite za začetne investicije 
mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 
2011 in 2012, od 11. 7. 2012 do 10. 8. 2012). 
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva 
porabljena pred drugim rokom odpiranja, bo 
sklad razpis preklical v Uradnem listu.

Vlagatelji vložijo vlogo na Javni razpis za 
dolgoročne kredite ter garancije za dolgo-
ročne kredite za začetne investicije mikro, 
malih in srednje velikih podjetij v letu 2011 
in 2012, in sicer priporočeno po pošti, na 
naslov RRA MURA d.o.o., Lendavska 5a, 
9000 Murska Sobota.

Vloga mora poleg vsebin, zahtevanih 
v Javnem razpisu za dolgoročne kredite ter 
garancije za dolgoročne kredite za zače-
tne investicije mikro, malih in srednje velikih 
podjetij v letu 2011 in 2012, vsebovati doda-
tno ovojnico, naslovljeno na: Slovenski regi-
onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 
Ribnica. Ovojnica mora vsebovati oznako 
»Ne odpiraj« s pripisom: »- Vloga GSP2 
NPS«. Na ovitku mora biti jasno naveden 
naziv in naslov vlagatelja (vzorec ovojnice 
je v razpisni dokumentaciji).

Vloge morajo biti napisane v slovenskem 
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni 
evropski valuti (EUR).

Vloge z nepravilno označenimi ovojnica-
mi bodo zavržene in se ne bodo obravnava-
le, ampak se bodo vrnile vlagateljem.

Razpis ter razpisna dokumentacija sta 
na voljo na spletni strani sklada: http://www.
regionalnisklad.si/ ali na sedežu Slovenske-
ga regionalno razvojnega sklada, Škrabčev 
trg 9a, 1310 Ribnica. Vlagatelji lahko prido-
bijo informacije o javnemu razpisu v Sek-
torju za izvajanje spodbud sklada, in sicer 
na tel. 01/836-19-53, vsak delavnik, med 
9. ter 14. uro, ali preko e-pošte: info@regi-
onalnisklad.si.

4. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot 
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji 
delovni dan po roku za oddajo vloge na ta 
javni razpis. Odpiranje ni javno.

11. Obravnava vlog se izvaja v skladu 
s Splošnimi pogoji Sklada, ki si jih lahko 
ogledate na spletni strani http://www.regio‑
nalnisklad.si/predpisi

1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepo-
polne, bo komisija najkasneje v roku 8 dni 
od odpiranja, pisno pozvala, da jih dopolnijo 
v roku 8 dni od vročitve poziva za dopolni-
tev. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je 
mogoča le enkrat.

2. Vloge, ki ob oddaji ne bodo vsebovale 
najmanj:

– izpolnjenega obrazca (iz katerega bo 
razviden prijavljena investicija),

– kopije ovojnice iz vloge vložene na Jav-
ni razpis za dolgoročne kredite ter garancije 
za dolgoročne kredite za začetne investicije 
mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 
2011 in 2012 z razvidnim datumom oddaje 
in časom oddaje (ure, minute) bodo samo-
dejno zavržene kot nepopolne in se vlagate-
ljev ne bo pozivalo na dopolnjevanje.

3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem 
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne 
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.

4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, 
bodo zavržene.

5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

6. Vloge katerih investicije bodo ekolo-
ško sporne, bodo kot neutemeljene zavr-
njene.

7. Sredstva se na podlagi predloga ko-
misije in odločitve direktorja sklada, dode-
ljujejo z odločbami (v tem primeru bo od-
ločba izdana kot sklep), in sicer do njihove 
porabe. V primeru nepovratnih sredstev to 
pomeni do porabe 900.00,00 EUR. Koli-
kor sredstva za zadnjo odobreno vlogo ne 
bodo zadoščala višini, predvideni v vlogi, 
sklad s sklepom dodeli preostanek sred-
stev, upravičenec pa mora pred podpisom 
pogodbe pristati na spremenjeno finančno 
konstrukcijo in razliko nadomestiti iz lastnih 
virov. Investicija mora biti izpeljana v celoti, 
kot je bila prijavljena. Vloge vlagateljev, ki 
bodo prispele, ko bodo sredstva že pora-
bljena (dodeljena), se zavrnejo. V primeru 
subvencije obrestne mere kreditov do višine 
2,5 odstotne točke se sredstva dodeljujejo 
do porabe sredstev, in sicer 50.000,00 EUR 
v letu 2012, 54.000,00 EUR v letu 2013 in 
33.000,00 EUR v letu 2014.

8. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo po-
ravnanih zapadlih obveznosti do sklada in 
države, bodo zavržene.

9. Komisijo za obravnavo vlog in pri-
pravo predloga za odločanje bo imenoval 
direktor sklada. Komisija bo enakovredno 
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo pri-
spele pravočasno, oziroma bodo dopolnjene 
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in 
o izboru upravičencev bo komisija vodila 
zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vse-
buje prijava, so uradna tajnost. Strokovna 
komisija lahko k svojemu delu pritegne tudi 
strokovnjake iz delovnih področij glede na 
posamezno naravo razpisa, vendar s so-
glasjem direktorja sklada.

10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pi-
sno obveščeni s sklepom, ki bo vseboval 
ustrezno obrazložitev, in sicer najkasneje 
v roku 45 dni po odpiranju popolne vloge. 
Sklep bo izdan na podlagi odločitve direk-
torja.

11. Postopek izbire sklada bo potekal 
skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009, ki so 
dostopni tudi na spletni strani, http://www.
regionalnisklad.si/predpisi. Sklad v sklepu 
o dodelitvi sredstev upravičenca obvesti 
o številki sheme državnih pomoči. Hkrati 
z izdanim sklepom o pozitivni rešitvi sklad 
izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogod-
be o dodeljenih spodbudah.

12. Sklad bo spremljal namensko pora-
bo sredstev pri upravičencu, in sicer pred 
dodelitvijo sredstev in v obdobju treh let 
po dokončanju naložbe. Če bo ugotovil, da 
sredstva niso bila uporabljena za namen, 
za katerega so bila dodeljena, ali da so bila 
sredstva odobrena na podlagi neresničnih 
podatkov, lahko takoj zahteva od upravi-
čenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. 
Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi, za obdobje 
od dneva nakazila do dneva vračila po Za-
konu o predpisani obrestni meri zamudnih 
obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

13. Zoper sklep o dodelitvi nepovratnih 
sredstev s strani sklada je dovoljena pritož-
ba v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa vla-
gatelju. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 

Merila niso predmet pritožbe. O pritožbi zo-
per sklep odloča Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub ljana.

Slovenski regionalno razvojni sklad, 
Ribnica

Št. 0047/2012 Ob-3256/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 
– ZDIU12), Proračuna Republike Sloveni-
je za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), 
Rebalansa proračuna Republike Sloveni-
je za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republi-
ke Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10, 4/11, 4/11, 22/12 – ZU-
KN-C, 37/12), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011), Zakona o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij in internacionalizacije 
podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 
11/11), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 379), Sheme de minimis 
z nazivom »Spodbujanje internacionalizacije 
podjetij za obdobje 2010–2014«, št. prigla-
sitve M001-5715334-2010, Programa vlade 
Republike Slovenije za spodbujanje interna-
cionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014, 
ki ga je vlada RS sprejela na svoji 93. redni 
seji z dne 29. 7. 2010, Programa dela in 
Finančnega načrta Javne agencije RS za 
podjetništvo in tuje investicije za leti 2011 in 
2012, h katerima je Vlada RS dala soglasje 
na svoji 113. redni seji z dne 23. 12. 2010, 
in pogodbe št. JAPTI-2012-603210-PJ o fi-
nanciranju izvajanja Programa internaciona-
lizacije v obdobju 2012 med Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno 
agencijo Republike Slovenije za podjetni-
štvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAP-
TI), Javna agencija Republike Slovenije za 
podjetništvo in tuje investicije, Verovškova 
ulica 60, Ljub ljana, dne 22. 6. 2012 objavlja

javni razpis
sofinanciranje izvajanja dejavnosti 

slovenskih poslovnih klubov v tujini  
v letu 2012 

Št. JR 2/2012 – 446
1. Predmet javnega razpisa: predmet 

javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja 
dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tu-
jini.

2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je prek slovenskih 

poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati 
podporo pri spodbujanju internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva preko: zagota-
vljanja informacij in svetovanja slovenskim 
malim in srednje velikim podjetjem, ki se 
odločajo za prodor na trg, na katerem de-
luje slovenski poslovni klub; spodbujanja 
rednih formalnih in neformalnih stikov in iz-
menjave informacij med lokalnimi podjetji, 
institucijami in slovenskimi podjetji; rednega 
seznanjanja slovenskih podjetij in institucij 
s spremembami v poslovnem okolju, v kate-
rem deluje slovenski poslovni klub; rednega 
zagotavljanja aktualnih poslovnih informacij 
na portalu Izvozno Okno; organizacije po-
slovnih dogodkov; promocije slovenskega 
gospodarstva in slovenskega poslovnega 
okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so ura-
dno registrirane pravne osebe, katerih de-
javnost je usmerjena v uspešno gospodar-



Stran 1420 / Št. 47 / 22. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sko sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
državo, v kateri imajo sedež.

Preko slovenskih poslovnih klubov v tuji-
ni želimo v letu 2012 doseči naslednje cilje:

– organizacija in izvedba najmanj 15 po-
slovnih dogodkov,

– svetovalna pomoč najmanj 100 sloven-
skim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,

– posredovanje najmanj 100 poslovnih 
priložnosti in aktualnih novic za objavo na 
portalu Izvozno Okno.

3. Namen javnega razpisa: namen javne-
ga razpisa je podpreti delovanje že delujočih 
slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izva-
janju aktivnosti, povezanih z internacionali-
zacijo slovenskega gospodarstva.

4. Upravičeni prejemniki sredstev: upra-
vičeni prejemniki sredstev so aktivno delujo-
či slovenski poslovni klubi v tujini.

5. Splošni in posebni pogoji za prijavo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo slo-

venski poslovni klubi (v nadaljevanju: klubi), 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

A. Formalno pravni status kluba
Klub mora biti uradno registrirana pravna 

oseba v tujini – vpisana v pristojni register 
države, v kateri ima sedež. Klub mora biti 
vpisan v register in delujoč najmanj eno 
leto pred dnevom objave javnega razpisa.

B. Dejavnost kluba
Delovanje kluba mora biti usmerjeno 

v gospodarsko sodelovanje med Republiko 
Slovenijo in državo, v kateri ima klub se-
dež, kar mora biti razvidno iz internih aktov 
društva.

C. Račun upravičenca
Klub mora imeti odprt svoj transakcijski 

račun v državi, kjer je registriran.
D. Članstvo
Klub mora imeti med člani vsaj 30 podje-

tij. Med podjetja štejemo slovenska podjetja 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali s sede-
žem v tujini, tuja podjetja ter uradno regi-
strirana gospodarsko interesna združenja 
slovenskih oziroma tujih podjetij, pri čemer 
se šteje eno združenje za enega člana. Med 
podjetja se štejejo tudi tista podjetja, ki so 
v klub včlanjena preko pooblaščenih oseb.

E. Članarina
Člani kluba so zavezani plačati članari-

no, ki je vir financiranja kluba, kar mora biti 
razvidno iz internih aktov društva.

F. Program dela in finančni načrt
Klub mora imeti sprejet Program dela in 

Finančni načrt za leto 2012.
G. Zaprta finančna konstrukcija
Prijavitelj mora zagotoviti zaprto finančno 

konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti 
lastna finančna sredstva vsaj v višini 20 % 
od načrtovanih finančnih sredstev za izva-
janje aktivnosti, ki so predmet tega javnega 
razpisa.

H. Kontaktna oseba z znanjem sloven-
skega jezika

Klub mora imeti kontaktno osebo, ki se 
s predstavniki slovenskih podjetji sporazu-
meva v slovenskem jeziku.

I. Pooblaščenec v Republiki Sloveniji
Klub mora imeti v Republiki Sloveniji po-

oblaščenca za vročitve, ki v imenu kluba 
sprejema vse pošiljke JAPTI in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo v po-
stopku obravnavanja vloge prispele na Javni 
razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti 
slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 
2012. Pooblaščenec je lahko fizična ali 
pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma 
sedežem v Republiki Sloveniji.

6. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vlo-

ge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prija-
vo, bo ocenila komisija, imenovana s strani 
direktorja JAPTI.

Za formalno popolno vlogo se šteje vlo-
ga, ki:

a. pravočasno prispe na naslov JAPTI 
v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 
11. poglavje tega javnega razpisa),

b. vsebuje vse obvezne obrazce (glej 16. 
poglavje tega javnega razpisa),

c. je pripravljena v skladu z določili tega 
javnega razpisa, razpisne dokumentacije 
in navodili, ki so navedeni na posameznih 
obrazcih.

Vloge bodo ocenjene na podlagi nasle-
dnjih meril:

– prispevek k pospeševanju internacio-
nalizacije slovenskega gospodarstva v letu 
2011 (največ 80 točk),

– obseg in kakovost načrtovanih aktivno-
sti v letu 2012 (največ 20 točk);

– stroški izvajanja aktivnosti (največ 
20 točk).

Maksimalno število točk, ki jih je mogoče 
doseči, je 120.

Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prija-
vitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dose-
gli prag najmanj 60 točk.

Način uporabe meril je opredeljen v na-
vodilu za prijavo, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Komisija bo pri ocenjevanju vlog upo-
števala tudi dodatno merilo in sicer, da 
klub v okviru razpisa ne more prejeti več 
sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki 
so predmet sofinanciranja, planiral v finanč-
nem načrtu za leto 2012.

Iz ene države bo izbran le en klub. Ko-
likor je država deljena na avtonomne dele 
(zvezne države, dežele ali druge avtono-
mije), je lahko na razpisu izbran en klub za 
vsak avtonomni del države. Kolikor bosta 
iz iste države oziroma avtonomnega dela 
države kandidirala dva kluba, bo sredstva 
pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil 
več točk. V primeru enakega števila točk 
klubov iz iste države oziroma avtonomnega 
dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov, 
oziroma kolikor imajo klubi enako število 
članov, dobi sredstva klub, čigar vloga je 
prispela prva.

Višina dodeljenih sredstev se preračuna 
po naslednjem modelu

Faza 1
Klubom, ki na podlagi meril dosežejo 

prag 60 točk, se sredstva dodelijo na podla-
gi naslednje formule:

250.000 EUR / (deljeno s) seštevkom 
zbranih točk vseh na razpis prijavljenih klu-
bov, ocenjenih z vsaj 60 točkami = vrednost 
ene točke v EUR.

Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj 
60 točkami, se dodelijo sredstva po formu-
li: vrednost ene točke v EUR * (krat) število 
zbranih točk = __________ EUR

Faza 2
Po upoštevanju dodatnega merila se 

ostanek sredstev razdeli na klube, ki so do-
segli prag 60 točk in jih komisija ni ocenje-
vala na podlagi dodatnega merila. Ostanek 
sredstev se razdeli po enaki formuli, kot 
v Fazi 1.

7. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo predmeta tega javnega raz-
pisa, znaša 250.000 EUR.

Finančna sredstva se zagotavljajo 
v skladu s proračunskimi zmožnostmi na 
proračunski postavki Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije, PP 6032 – spodbujanje interna-
cionalizacije.

V primeru spremembe višine proračun-
skih omejitev na omenjeni postavki, se 
uskladi tudi višina sredstev za ta javni raz-
pis.

8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofi-

nanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogod-

kov, promocije slovenskega gospodarstva 
ter individualnih svetovanj podjetjem

– stroški promocije kluba
– stroški intelektualnih storitev
Stroški organizacije poslovnih dogodkov 

in promocije slovenskega gospodarstva ter 
izvedbe individualnih svetovanj podjetjem 
so stroški najema prostora in opreme za iz-
vedbo poslovnega dogodka, stroški postrež-
be na poslovnem dogodku, stroški promoci-
je poslovnega dogodka, stroški izdelave in 
pošiljanja vabil, stroški izdelave promocij-
skih gradiv, panojev, stojnic, stroški medij-
skih objav, vezanih na promocijo dogodka 
ali splošno promocijo slovenskega gospo-
darstva ter stroški dela zaposlenih in po-
godbenih sodelavcev vezanih na pripravo, 
promocijo in izvedbo poslovnih dogodkov, 
splošno promocijo slovenskega gospodar-
stva, izvedbo svetovanj potencialnim tujim 
investitorjem in kupcem ter izvedbo indi-
vidualnih svetovanj slovenskim podjetjem. 
V okviru individualnih svetovanj slovenskim 
podjetjem so upravičeni stroški do največ 5 
ur na posamezno podjetje.

Poslovni dogodek je dogodek, ki je orga-
niziran kot poslovna konferenca, seminar, 
okrogla miza, panel, matchmaking, preda-
vanje ali predstavitev, z namenom in ciljem 
pomoči slovenskim podjetjem pri vstopu na 
tuji trg ter vzpostavljanja poslovnih vezi med 
slovenskimi in lokalnimi podjetji in instituci-
jami, na katerem so prisotna tako slovenska 
kot tuja podjetja. Med poslovne dogodke 
štejemo tudi vse oblike predstavitve sloven-
skega gospodarstva in predstavitve sloven-
skega investicijskega okolja na katerih so 
prisotna zgolj tuja podjetja. Prav tako med 
poslovne dogodke štejemo predstavitve 
možnosti poslovanja na tujih trgih, na ka-
terih so prisotna zgolj slovenska podjetja. 
Letna skupščina kluba in redna srečanja 
članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji opre-
delitvi poslovnega dogodka, se ne štejejo 
med poslovne dogodke. Klub lahko poslovni 
dogodek organizira v Sloveniji ali v drža-
vi, v kateri ima sedež. Klub lahko poslovni 
dogodek organizira tudi v kateri izmed so-
sednjih držav, kolikor tam ne deluje drug 
poslovni klub, s katerim JAPTI poslovno že 
sodeluje.

Stroški promocije kluba so stroški iz-
delave in tehnične prenove spletne strani 
(priznajo se stroški ene tehnične prenove 
spletne strani v koledarskem letu), stroški 
priprave in izdelave promocijskega gradiva, 
stroški predstavitve kluba na sejmih in dru-
gih poslovnih dogodkih (v Sloveniji ali državi 
v kateri klub deluje) ter stroški medijskih 
objav, vezanih na promocijo kluba. Stroški 
promocije kluba so upravičeni v višini do 
največ 20 % posameznemu klubu dodelje-
nih sredstev.

Stroški intelektualnih storitev so stro-
ški predavateljev na poslovnih dogodkih, 
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stroški prevajalcev, ki se neposredno nana-
šajo na izvajanje aktivnosti, določenih v po-
godbi o sofinanciranju izvajanja dejavnosti 
slovenskih poslovnih klubov v tujini in stro-
ški pridobivanja in posredovanja relevantnih 
informacij slovenski in tuji poslovni javnosti 
ter stroški dela zaposlenih v klubu v okviru 
izvajanja aktivnosti promocije kluba. Stroški 
intelektualnih storitev so upravičeni do naj-
več 20 % posameznemu klubu dodeljenih 
sredstev.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni 
upravičen strošek.

Stroški delovanja kluba (stroški nakupa 
osnovnih sredstev, pisarniškega materiala, 
stroški najemnin poslovnih prostorov kluba, 
stroški pravnih in računovodskih storitev idr.) 
niso upravičen strošek.

Sofinancirajo se upravičeni stroški, ki so 
nastali od 1. 1. 2012 dalje ter so bili plačani 
do roka za predložitev zahtevka za izplači-
lo, kar prejemnik sredstev dokaže s kopijo 
računa in potrdilom o plačilu.

9. Intenzivnost pomoči
JAPTI bo sofinanciral upravičene stroške 

v višini 80 %.
Klub, kateremu se dodelijo sredstva, 

mora zagotoviti, da bo preostali del upra-
vičenih stroškov (20 %) financiral iz lastnih 
virov, kar mora biti razvidno iz priloženega 
finančnega načrta za leto 2012.

V skladu s shemo državne pomoči 
Spodbujanje internacionalizacije podje-
tij za obdobje 2010-2014 (št. priglasitve: 
M001-5715334-2010), se dejavnosti, ki se 
nanašajo na državne pomoči, dodeljene po 
pravilu »de minimis«, izvajajo ob upošte-
vanju splošnih načel dodeljevanja državnih 
pomoči do 31. 12. 2013.

Upoštevati je potrebno pravilo kumula-
cije pomoči, kar pomeni, da skupna višina 
vseh prejetih razvojnih spodbud posame-
znega prijavitelja iz vseh javnih virov, vključ-
no s pomočjo po de minimis pravilu, za iste 
upravičene stroške ne sme preseči dovolje-
ne skupne višine pomoči, to je 200.000 EUR 
v zadnjih treh proračunskih obdobjih.

10. Obdobje, v katerem morajo biti po-
sredovani zahtevki za sofinanciranje izvaja-
nja dejavnosti klubov

Upoštevajo se le upravičeni stroški izve-
denih aktivnosti.

Osnova za izplačilo sredstev po tem jav-
nem razpisu je s strani JAPTI potrjen zahte-
vek za izplačilo, ki ga posreduje prejemnik 
sredstev.

Mesečni zahtevek za izplačilo, vključno 
z vsemi pripadajočimi prilogami, mora JAP-
TI prejeti najkasneje do tretjega dne v me-
secu za pretekli mesec. Zadnji zahtevek za 
izplačilo mora JAPTI prejeti najkasneje do 
vključno 21. 11. 2012.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku 
za prejem zahtevka za izplačilo, niso pred-
met sofinanciranja.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo 
so:

– vsebinsko poročilo,
– finančno poročilo,
– fotokopije računov in drugih dokazil 

o nastanku upravičenih stroškov,
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov,
– izpisek veljavnega uradnega menjalne-

ga tečaja na dan izstavitve zahtevka (zao-
kroženo na 4 decimalna mesta),

– dokazna gradiva o dejanski izvedbi 
aktivnosti (kopije vabil, seznamov udele-
žencev, izvodi promocijskih gradiv, kopije 
medijskih objav,…).

11. Način in rok prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 31. 7. 

2012.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo pri-

spele na naslov Javna agencija Republike 
Slovenije za podjetništvo in tuje investici-
je, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, do 
vključno 31. 7. 2012, do 13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali oseb-
no dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora 
biti dostavljena v zaprti ovojnici, na kateri 
morajo biti naslednji podatki:

– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na 
javni razpis za sofinanciranje izvajanja de-
javnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini 
v letu 2012«,

– polni naslov JAPTI,
– naziv prijavitelja in njegov naslov na 

hrbtni strani ovojnice.
Vloga mora biti pripravljena v sloven-

skem jeziku in skladno z določili tega jav-
nega razpisa, razpisne dokumentacije in 
navodil na obrazcih.

12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 7. 8. 2012. Odpiranje 

vlog ne bo javno.
Obravnavane bodo samo pravočasne in 

pravilno označene vloge.
Za pravilno označene štejejo vloge, ki 

bodo označene v skladu z 11. poglavjem 
tega javnega razpisa.

Vse nepravočasne in nepravilno označe-
ne vloge bodo zavržene.

V primeru ugotovitve formalne nepopol-
nosti vloge bo prijavitelj pozvan po njego-
vem pooblaščencu za vročitve v Republi-
ki Sloveniji k dopolnitvi vloge. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji v roku osem dni od 
prejema poziva ne bodo dopolnili, bodo za-
vržene.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarko-
li, v obdobju od odpiranja do izbire, prijavi-
telja po njegovem pooblaščencu v Republiki 
Sloveniji pozove k posredovanju dokazil, ki 
izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. 
Prijavitelj, ki je bil po svojem pooblaščen-
cu za vročitve v Republiki Sloveniji pozvan 
k posredovanju dokazil, mora le-ta posredo-
vati v roku pet dni od prejema poziva. Koli-
kor prijavitelj v roku dokumentov ne posre-
duje, izvajalec javnega razpisa teh navedb 
v vlogi ne bo upošteval.

Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev 
za kandidiranje in/ali ni skladna s predme-
tom in namenom javnega razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vloge prijaviteljev, ki bodo pravočasne 
in formalno popolne in bodo izpolnjevale 
vse pogoje za prijavo, bodo ocenjene po 
vrstnem redu prispetja.

13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči di-

rektor JAPTI s sklepom. Prijavitelji bodo 
o izidu razpisa obveščeni po pooblaščencu 
za vročitev v Republiki Sloveniji s sklepom 
najkasneje v roku štirideset dni od datuma 
odpiranja vlog. Prejemniki sredstev bodo 
prejeli sklep o dodelitvi sredstev po poo-
blaščencu za vročitev v Republiki Sloveniji 
in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. 
Če se prejemnik sredstev v roku osem dni 
od prejema poziva k podpisu pogodbe na 
poziv pisno ne odzove, se šteje, da je uma-
knil vlogo za pridobitev sredstev. Prejemnik 
sredstev je dolžan v dvajsetih dneh po pre-
jemu pogodbe o sofinanciranju posredovati 
podpisan izvod pogodbe na naslov JAPTI. 
V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa 
od podpisa pogodbe.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo 
prijavitelji na JAPTI v roku petnajst dni od 
prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po 
splošnem upravnem postopku je po Zakonu 
o upravnih taksah potrebno plačati uprav-
no takso po taksni tarifi 3, in sicer v viši-
ni 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je 
pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prija-
vitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne more biti postavljeno 
merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati razpisa so informacija javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih stra-
neh JAPTI.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem na-
slovu, www.japti.si in na sedežu JAPTI, 
Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, vsak 
delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija se lahko posreduje tudi po ele-
ktronski pošti, na osnovi zahteve, podane 
na elektronski naslov: mateja.jarc@japti.si, 
s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tu-
jini – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dol-
žan posredovati razpisne dokumentacije, če 
v samem naslovu elektronskega sporočila 
pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pri-
pisa.

15. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posre-

dujejo izključno v elektronski obliki na na-
slov: mateja.jarc@japti.si s pripisom »JR 
slovenski poslovni klubi v tujini – vpraša-
nje«. Vprašanja morajo na zgornji elektron-
ski naslov prispeti najkasneje 19. 7. 2012. 
JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če 
v samem naslovu elektronskega sporočila 
pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pri-
pisa. JAPTI bo na spletnem naslovu www.
japti.si objavil odgovore na vprašanja najka-
sneje v roku petih delovnih dni po prejemu 
vprašanja. Odgovori na vprašanja so se-
stavni del javnega razpisa in razpisne do-
kumentacije.

16. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava – obvezne priloge 

tega obrazca so:
– izpis iz registra, iz katerega je razviden 

datum registracije ter kdo je pooblaščena 
oseba za zastopanje kluba (obvezno prilo-
žite prevod dokumenta v slovenski jezik),

– seznam podjetij (oziroma pooblaščenih 
oseb podjetij), formalnih članov kluba, z do-
kazili o članstvu,

– dokazila o izvedenih aktivnostih v letu 
2011,

– program dela za leto 2012, z natanč-
nim načrtom aktivnosti, ki so predmet sofi-
nanciranja (kolikor je program dela zapisan 
v tujem jeziku, mora biti priložen tudi prevod 
v slovenski jezik),

– finančni načrt za leto 2012, z natanč-
no finančno konstrukcijo za izvedbo aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja (kolikor 
je finančni načrt zapisan v tujem jeziku, 
mora biti priložen tudi prevod v slovenski 
jezik).

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja
Obrazec št. 3: Pooblastilo prijavitelja
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran 

s strani pooblaščene osebe)
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafi-

ran s strani pooblaščene osebe)
Javna agencija Republike Slovenije  

za podjetništvo in tuje investicije
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Javni razpis
»Sofinanciranje upravičenih stroškov 

udeležbe podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini« (JR 3/2012-446)

1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slove-

nije za podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, javna agencija 

za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-

ljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 

razpisa: Javna agencija Republike Slove-
nije za podjetništvo in tuje investicije (v 
nadaljevanju: JAPTI) objavlja Javni razpis 
»Sofinanciranje upravičenih stroškov ude-
ležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tu-
jini« (JR 3/2012-446) na podlagi Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 
4/11, 37/12), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011), Zakona o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij in internacionaliza-
cije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – 
UPB1, 11/11), Programa Vlade Republike 
Slovenije za spodbujanje internacionaliza-
cije podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga 
je Vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji, 
z dne 29. 7. 2010, Spremembe Programa 
dela in Finančnega načrta JAPTI za leto 
2011 ter Programa dela in Finančnega na-
črta JAPTI za leto 2012, h katerim je Vlada 
Republike Slovenje dala soglasje na svoji 
113. redni seji, dne 23. 12. 2010 in Pogod-
be št. JAPTI-2012-603210-PJ o financira-
nju izvajanja Programa internacionalizacije 
v letu 2012 med Ministrstvom za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje upravičenih stroškov udeležbe podjetij 
na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni 
sejem je sejem:

– ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljal-
cev med vsemi razstavljalci in

– ki je vpisan v mednarodnem registru 
sejmov M+A ExpoDataBase www.expoda-
tabase.com ali v mednarodnem registru sej-
mov AUMA www.auma.de.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s so-

financiranjem upravičenih stroškov udelež-
be podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 
slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na 
tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje 
poslovanje na tujih trgih, poveča možno-
sti predstavitve izdelkov/storitev mednaro-
dni poslovni javnosti in s tem poveča mo-
žnost poslovnega sodelovanja slovenskih 
podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo 
internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 40 slo-
venskih podjetij pri predstavitvi na medna-
rodnih sejmih v tujini.

5. Upravičeni prejemniki sredstev: upra-
vičeni prejemniki sredstev po tem razpisu 
– prijavitelji so gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), 
registrirani po Zakonu o gospodarskih druž-

bah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 
91/11, 32/12) – v nadaljevanju ZGD-1.

6. Pogoji za kandidiranje
a) Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo 

pravne in fizične1 osebe (v nadaljevanju: 
podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne 
pogoje za kandidiranje:

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

h) podjetje ni navedeno v evidenci po-
slovnih sub jektov iz 35. člena Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – UPB2),

i) podjetje ni v postopku vračanja neupra-
vičeno prejete državne pomoči,

j) skupna vrednost že prejetih (ali za-
prošenih) »de minimis« pomoči podjetja ne 
presega zgornje meje »de minimis« pomoči,

k) skupna vrednost drugih že prejetih 
(ali zaprošenih) državnih pomoči podjetja za 
iste upravičene stroške ne presega zgornje 
meje »de minimis« pomoči ter intenzivno-
sti pomoči po drugih predpisih (več v 10. 
poglavju).

b) Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pod-

jetja, ki poleg splošnih pogojev za kandi-
diranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne 
pogoje za kandidiranje:

a) podjetje je na dan 1. 1. 2012 zaposlo-
valo vsaj eno osebo za polni delovni čas4,

4 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 (prijavitelj je v tem 
primeru dolžan priložiti Obrazec M1/M2, iz ka-
terega mora biti razviden polni delovni čas).

1 To so samostojni podjetniki, kot jih opre-
deljuje ZGD-1.

a) podjetje je registrirano po Zakonu 
o gospodarskih družbah (ZGD-1),

b) opravlja svojo dejavnost v Republiki 
Sloveniji,

c) po velikosti spada podjetje med mi-
kro, majhne ali srednje velika podjetja. Za 
opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo 
določila iz Priloge I2 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah),

2 Dokument je objavljen na tej povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-

Serv.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.

d) podjetje ne opravlja ene od dejavnosti3 
razvrščene v naslednje sektorje:

3 Upošteva se podatek o glavni dejavnosti 
podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru 
Slovenije, ki ga vodi AJPES.

– ribištvo in ribogojstvo,
– premogovništvo,
– primarna pro izvodnja kmetijskih pro-

izvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delu-
jejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih pro izvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi v primerih, 1. če je znesek pomoči 
določen na podlagi cene ali količine zadev-
nih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg in 2. če je pomoč pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na primarne 
pro izvajalce,

e) podjetje ni v težavah v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
(Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11). 
Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od regi-
stracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni po-
moči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki ureja-
jo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar te-
koča izguba skupaj s prenesenimi izguba-
mi preteklih let, doseže polovico osnovne-
ga kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

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

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

f) podjetje ima poravnane obveznosti do 
Republike Slovenije,

b) podjetje v celoti zagotavlja lastna 
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije5 
udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na 
ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sred-
stev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz 
naslova tega razpisa,

5 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da je 
seštevek »Višine sofinanciranja udeležbe pod-
jetja na mednarodnem sejmu (€) in »Lastnih 
finančnih virov podjetja (€)« enak ali večji od 
»Celotne vrednosti upravičenih stroškov uspo-
sabljanja brez DDV (€)«).

c) podjetje bo vodilo stroške udeležbe na 
sejmu v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni 
razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/me-
stu (možnost izpisa analitične bilance),

d) v finančnem načrtu projekta je upo-
števana maksimalna vrednost sofinancira-
nja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 
60% upravičenih stroškov oziroma največ 
10.000,00 EUR,

e) podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli dru-
gače lastniško ali upravljavsko povezano 
s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, 
ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis,

f) podjetje se lahko na ta javni razpis 
prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga 
pomeni en prijavljen projekt (udeležba na 
enem mednarodnem sejmu),

g) podjetje ne more zahtevati sofinanci-
ranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste 
sejme, ki so na listi skupinskih predstavitev 
slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 
objavljeni na portalu JAPTI www.izvoznoo-
kno.si;

h) sejem, za katerega se podjetje prija-
vlja, mora biti vpisan v mednarodnem regi-
stru sejmov M+A ExpoDataBase www.expo-
database.com ali v mednarodnem registru 
sejmov AUMA www.auma.de,

i) podjetje, ki se prijavlja na ta razpis, se 
mora sejma udeležiti kot samostojni raz-
stavljalec.

7. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz 
tega razpisa niso upravičena podjetja, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so 
navedeni v tem razpisu.
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v predpisanem roku, se šteje, da je vloga 
umaknjena in se izbere naslednja vloga gle-
de na doseženo oceno.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki 
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, 
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na 
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila 
točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi, kadar je v vlogi 
presežena najvišja možna stopnja sofinan-
ciranja predvidena s tem javnim razpisom.8

8. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vlo-

ge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kan-
didiranje in bodo skladne s predmetom in 
namenom tega javnega razpisa in ne bodo 
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so 
navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene 
s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a) vloga, ki prispe pravočasno na naslov 

JAPTI v zaprti in pravilno opremljeni ovojni-
ci (glej 13. poglavje tega javnega razpisa),

b) vloga, ki vsebuje vse obrazce, nave-
dene v 18. poglavju tega javnega razpisa 
in druge obrazce, navedene v tem javnem 
razpisu; obrazci morajo biti izpolnjeni v skla-
du z določili tega javnega razpisa, razpisne 
dokumentacije in navodili, ki so navedena 
na obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi na-
slednjega merila:

Merilo Največje število 
točk

Reprezentativnost 
mednarodnega sejma 5

Način uporabe in pomen merila sta opre-
deljena v razpisni dokumentaciji. Maksimal-
no število točk je 5. Za sofinanciranje bodo 
izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku 
ocenjevanja dosegli 1 ali več točk.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju 
izkazalo, da skupna vrednost pričakovane-
ga sofinanciranja projektov, ki so dosegli 
prag števila točk, presega razpoložljiva raz-
pisana sredstva, bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na število doseženih točk, 
pri čemer bodo imeli prednost projekti z viš-
jim številom točk.

V primeru, da višina razpisanih sredstev 
ne bo zadostovala za vse vloge, ki so dose-
gle ali presegle prag števila točk, bodo vlo-
gam z nižjim številom točk razpisna sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri 
čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki 
bodo na JAPTI prispele prej6.

6 Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na 
podlagi časa prispetja vlog na JAPTI. V pri-
meru oddaje vlog na pošti se upošteva čas 
dospetja vlog na JAPTI. V primeru, da bo več 
vlog prispelo na JAPTI po pošti na isti dan, se 
upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti 
(datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, 
da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni 
ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva 
oddaja ob 24. uri. V primeru osebne oddaje 
vloge v vložišču JAPTI se upošteva datum, ura  
in minuta osebne oddaje vloge.

V primeru, da bo imelo več vlog isti čas 
prispetja in ni zadosti razpoložljivih sred-
stev, agencija izvede žrebanje o določanju 
vrstnega reda prispelih vlog7.

7 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vlo-
ge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja 
se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko komi-
sijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor agen-
cije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na 
agenciji. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih 
agencije. Evidenčne številke vlog se vpišejo 
na prepognjene listke, ki se z žigom agencije 
overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žre-
banje. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih 
vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, 
vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno 
številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj 
odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, 
podpišejo ga člani komisije in navzoči vlagate-
lji, če so prisotni. Sredstva se dodeljujejo pod-
jetjem po izžrebanem vrstnem redu.

8 Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno 
konstrukcijo (»Višina sofinanciranja udeležbe 
podjetja na mednarodnem sejmu (€)« + »La-
stni finančni viri podjetja (€)« = ali > »Celotna 
vrednost upravičenih stroškov usposabljanja 
brez DDV (€)«).

Del sredstev na razpisu lahko ostane 
nerazporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo 
za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti 
sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem 
načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena 
do sofinanciranja. Del razpisanih sredstev 
lahko ostane nerazporejen v primeru pre-
majhnega števila ustreznih vlog.

9. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na 

razpolago za izvedbo predmeta tega javne-
ga razpisa, znaša 350.000,00 EUR. Finanč-
na sredstva so zagotovljena v Proračunu 
Republike Slovenije za leto 2012.

Sredstva prispeva Republika Slovenija 
v 100% deležu prek Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (proračunska 
postavka 603210 – Spodbujanje internacio-
nalizacije). Sredstva se pri JAPTI vodijo na 
stroškovnem mestu (SM) 015 in stroškov-
nem nosilcu (SN) 1510.

V primeru spremembe višine proračun-
skih omejitev na omenjeni postavki, se uskla-
di tudi višina sredstev za ta javni razpis.

10. Intenzivnost pomoči
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo 

Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
o ustanovitvi Evropske skupnosti za držav-
no pomoč »de minimis« (Uradni list L 379, 
28/12/2006 str. 5–10).

Podjetje mora upoštevati načelo kumula-
cije državnih pomoči, kar pomeni, da skupna 
vrednost pomoči, dodeljena istemu podje-
tju na podlagi sheme »de minimis« ne bo 
presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo 
v cestno-prometnem sektorju, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Prejemnik pomoči poda JAPTI pisno iz-
javo (Obrazec št. 3) o:

– že prejetih (ali zaprošenih) »de mini-
mis« pomočeh in

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) dr-
žavnih pomočeh za iste upravičene stroške9.

9 Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de 
minimis« pomoči in drugih že prejetih (ali za-
prošenih) državnih pomoči za iste upravičene 
stroške se bo preverjal v centralni evidenci »de 
minimis« pomoči Ministrstva za finance. 

Načela, ki veljajo na področju državnih po-
moči po shemi »de minimis« ureja Uredba Ko-
misije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen 
na strani:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/
oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf). 

Več informacij o državnih pomočeh je na 
voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_po-
drocja/drzavne_pomoci/.

V primeru, da vlagatelj odstopi od pod-
pisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene 

Intenzivnost pomoči znaša 60% upravi-
čenih stroškov.

Podjetje mora upoštevati mejni znesek 
pomoči, in sicer lahko podjetje prejme naj-
več 10.000,00 EUR.

11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofi-

nanciranja so:
– stroški najema razstavnega prostora 

za naveden mednarodni sejem v tujini,
– stroški postavitve in ureditve najetega 

razstavnega prostora,
– stroški upravljanja razstavnega pro-

stora.
Stroški najema razstavnega prostora so 

stroški najemnine neopremljenega razstav-
nega prostora oziroma stroški najemnine 
razstavnega prostora s tipsko stojnico, koli-
kor organizator sejma to ponuja.

Stroški postavitve in ureditve razstavne-
ga prostora zajemajo stroške projektiranja, 
montaže in demontaže stojnice, stroške či-
ščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, 
vode in interneta, ter stroške transporta in 
zavarovanja razstavnih eksponatov.

Stroški upravljanja razstavnega prosto-
ra zajemajo stroške vpisa v katalog raz-
stavljavcev, stroške hostes in stroške di-
rektnega vabljenja poslovnih partnerjev na 
razstavni prostor.

Stroški dnevnic, bivanja in potni stroški 
niso upravičeni in niso predmet sofinanci-
ranja.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni 
upravičen strošek.

12. Obdobje, v katerem morajo biti pro-
jekti izvedeni in posredovani zahtevki za 
sofinanciranje upravičenih stroškov

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih 
projektov, ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na 
sejmu, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev 
po tem javnem razpisu je s strani JAPTI 
odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za 
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi pri-
logami mora biti predložen JAPTI najkasne-
je v roku petnajst dni od nastanka zadnjega 
upravičenega stroška v okviru prijavljene-
ga projekta oziroma najkasneje do vključno 
31. 12. 2012. V primeru izvedbe projekta 
udeležbe na sejmu pred podpisom pogod-
be mora biti zahtevek z vsemi pripadajočimi 
obveznostmi predložen najkasneje v roku 
petnajst dni od podpisa pogodbe.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku 
za oddajo zahtevka za izplačilo, se ne mo-
rejo uveljavljati.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo 
so:

– fotokopije računov,
– dokazilo o plačilu računov,
– dokazna gradiva o udeležbi na medna-

rodnem sejmu v tujini,
– zaključno poročilo o uspešnosti izved-

be projekta.
13. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 31. 7. 

2012, do 13. ure.
Obravnavane bodo samo pravočasne 

vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki 
bodo prispele na naslov: Javna agencija 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana, do vključno 31. 7. 2012, do 13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali 
osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vlo-
ga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki 
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je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovni-
ca za ovojnico«, na naslov Javna agencija 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana. Kolikor bo vloga dostavljena osebno, 
mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur 
JAPTI, ki je vsak dan med 9. in 13. uro.

Vloge, ki bodo ne glede na način dosta-
ve (osebno ali po pošti) do vložišča naroč-
nika prispele 31. 7. 2012 po 13. uri (defi-
nicija »prispetje«: smiselno se upoštevajo 
določila prvega odstavka 14. poglavja tega 
javnega razpisa), se kot prepozne s skle-
pom zavržejo.

14. Odpiranje vlog in izbor podjetij – 
prejemnikov sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo dne 8. 8. 
2012 na sedežu JAPTI, Javna agencija za 
podjetništvo in tuje investicije, Verovškova 
ulica 60, 1000 Ljub ljana.

Odpiranje vlog ne bo javno. Obravna-
vale se bodo le pravočasne vloge, prispele 
v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge 
glede na zahteve alineje »b« drugega od-
stavka 8. poglavja tega javnega razpisa, bo 
komisija pozvala podjetje k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v roku 
8 dni ne bodo dopolnila, bodo s sklepom 
zavržene.

JAPTI lahko kadarkoli zahteva od pod-
jetja pojasnilo navedb v vlogi in predloži-
tev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. 
Kolikor podjetje tega ne stori v določenem 
roku, bo JAPTI odločil na podlagi podatkov, 
ki jih ima na razpolago.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kan-
didiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 10. in 11. 
poglavjem javnega razpisa, se kot neustre-
zna zavrne.

15. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči 

direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo 
o izidu njihove vloge obveščena s sklepom 
najkasneje v roku štirideset dni od datuma 
zaključka javnega razpisa. Podjetja bodo 
na podlagi sklepa o izbiri pozvana k podpi-
su pogodbe. Če se podjetje v roku osmih 
dni od prejema poziva na podpis pogodbe 
na poziv ne odzove, se šteje, da je umakni-
lo vlogo za pridobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo 
prijavitelji na JAPTI v roku petnajst dni od 
prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po 
splošnem upravnem postopku je po Za-
konu o upravnih taksah potrebno plačati 
upravno takso po taksni tarifi 3, in sicer v vi-
šini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je 
pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prija-
vitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne more biti postavljeno 
merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije 
javnega značaja in bodo objavljeni na sple-
tnih straneh JAPTI.

16. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem na-
slovu: www.japti.si ali na sedežu Javne 
agencije Republike Slovenije za podjetni-
štvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljub ljana, vsak delovnik med 9. in 
13. uro. Razpisna dokumentacija se lah-
ko posreduje tudi po elektronski pošti, na 
osnovi zahteve podane na elektronski na-
slov: sejmi@japti.si, s pripisom »JR Sofi-

nanciranje upravičenih stroškov udeležbe 
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 
razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan 
posredovati razpisne dokumentacije, če iz 
elektronskega sporočila pošiljatelja ni raz-
vidnega zahtevanega pripisa.

17. Dodatne informacije: vprašanja 
v zvezi z razpisom se posredujejo izključno 
v elektronski obliki na naslov: sejmi@jap-
ti.si s pripisom »JR Sofinanciranje upravi-
čenih stroškov udeležbe podjetij na med-
narodnih sejmih v tujini – vprašanje«. Vpra-
šanja morajo na zgornji elektronski naslov 
prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka 
za oddajo vloge. JAPTI ni dolžan posredo-
vati odgovora, če iz elektronskega sporo-
čila pošiljatelja ni razvidnega zahtevane-
ga pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu 
www.japti.si objavil odgovore na vprašanja 
v roku treh delovnih dni po prejemu vpraša-
nja. Odgovori na vprašanja so sestavni del 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

18. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezni prilogi 

tega obrazca sta kopija prijavnice udelež-
be na mednarodnem sejmu, iz katere so 
razvidni naslednji podatki o mednarodnem 
sejmu: ime, sejmišče, organizator, termin, 
cena razstavnega prostora (velja le kopija 
podpisane in ožigosane prijavnice, ki je 
opremljena z oznako »kopija enaka origi-
nalu«) in kopija izvoznega načrta podjetja).

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že 

prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« po-
močeh in drugih državnih pomočeh za iste 
upravičene stroške

Obrazec št. 4: Ocenjevalni list
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (para-

firati)
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije  

za podjetništvo in tuje investicije

Št. 6316-3/2012-1 Ob-3285/12
Javna agencija za raziskovalno de-

javnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, Ljub ljana na podlagi 94. čle-
na Pravilnika o postopkih (so)financira-
nja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11 in 45/12), v zvezi z 12. čle-
nom Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), in ob upo-
števanju Metodologije ocenjevanja prijav 
za razpise, št. 6319-1/2011-7, z dne 4. 6. 
2012, objavlja

javni razpis
za izbor mentorjev novim mladim 

raziskovalcem za leto 2013 – razpis v 
letu 2012

1. Naziv in naslov uporabnika prora-
čunskih sredstev: Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za izbor men-

torjev novim mladim raziskovalcem za leto 
2013 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) 
je izbira mentorjev za mlade raziskoval-
ce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 
2013 na posameznih izbranih raziskovalnih 
področjih.

Razdelitev razpisanih mentorskih mest 
po vedah:

Znanstvena veda Število MR
Naravoslovje 53
Tehnika 51
Medicina 14
Biotehnika 13
Družboslovje 16
Humanistika 13
Skupaj 160

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na jav-
ni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo 
raziskovalne organizacije (v nadaljnjem be-
sedilu: RO), ki so vpisane v evidenco RO 
pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega raz-
pisa za izbor mentorjev mladim raziskoval-
cem je izbrati kakovostne mentorje mladim 
raziskovalcem.

5. Pogoji
Pogoji za izbor kandidatov za mentorje 

mladim raziskovalcem so določeni v Pravil-
niku o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik 
o postopkih), v Metodologiji ocenjevanja 
prijav za razpise, št. 6319-1/2011-7, z dne 
4. 6. 2012, (v nadaljnjem besedilu: metodo-
logija), v Pravilniku o kriterijih za ugotavlja-
nje izpolnjevanja pogojev za vodjo razisko-
valnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 
in 72/11 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik 
o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni 
dokumenti so sestavni del razpisne doku-
mentacije in so objavljeni na spletni strani 
agencije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat 
za mentorja mlademu raziskovalcu, so:

– da izpolnjuje pogoje za vodjo temelj-
nega ali aplikativnega raziskovalnega pro-
jekta;

– da aktivno sodeluje v raziskovalnem 
programu ali vsaj enem raziskovalnem pro-
jektu, ki ga (so)financira agencija;

– da je v delovnem razmerju v RO pri-
javiteljici;

– da so od zagovora njegovega doktora-
ta minila najmanj štiri leta (zagovor doktora-
ta opravljen pred letom 2009);

– da izpolnjuje minimalno oceno, ki je na 
podlagi kvantitativnih ocen iz 35. člena pra-
vilnika o postopkih določena v metodologiji.

Navedeni pogoji se preverjajo na dan 
zaključka javnega razpisa.

Mentor ne more usposabljati več kot 
štiri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto šti-
rih mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, 
ki jim status miruje zaradi starševskega 
dopusta oziroma so starševski dopust že 
izkoristili v času trajanja statusa mladega 
raziskovalca najmanj v trajanju šest me-
secev. Kvoto štirih mladih raziskovalcev 
v usposabljanju pri posameznem mentor-
ju agencija preveri ob podpisu pogodbe 
o financiranju raziskovalnega usposablja-
nja mladega raziskovalca.

Kandidat za mentorja mora izpolnjevati 
pogoje skladno s pravilnikom o kriterijih za 
vodjo projekta in poglavjem B. metodologije, 
razen pogoja, da mora vodja aplikativnega 
projekta imeti oceno A3 več kot 0,1. Kandi-
dat za mentorja izpolnjuje pogoj za vodjo 
projekta:

– če dosega mejno vrednost vsote kvan-
titativnih ocen za vodjo aplikativnega pro-
jekta; v primeru mlajšega mentorja pa je 
pogoj izpolnjen, če dosega mejno vrednost 
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za vodjo aplikativnega projekta, ki velja za 
vodje projektov, pri katerih od zagovora dok-
torata še ni minilo 10 let in

– ima A' več kot 0.
Kandidat za mentorja mora na podlagi 

pete alineje 95. člena pravilnika o postopkih 
dosegati minimalno oceno na podlagi kvan-
titativnih ocen:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 3,0 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in 

geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika
Za mlajše mentorje veljajo naslednje 

mejne vrednosti:
A1+A2+A4 = 3,0 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,0 medicina, farmacija in 

geologija
A1+A2+A4 = 2,0 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,0 družboslovje
A1+A2+A4 = 1,5 humanistika
Kandidat za mlajšega mentorja je tisti, za 

katerega velja, da je od zagovora njegovega 
doktorata poteklo manj kot deset let (t.j. kan-
didat za mentorja, ki je doktoriral v obdobju 
od 2002 do 2008). Če je mlajša kandidatka 
za mentorico izkoristila porodniški dopust 
in dopust za nego in varstvo otroka, pri če-
mer se za enega otroka upošteva 1 leto, 
se čas od zagovora doktorata podaljša nad 
deset let.

Za vse kategorije mentorjev je zadostni 
pogoj tudi A« je več kot 0.

V postopku razvrstitve mentorjev agen-
cija uporabi ocene prijavljenih kandidatov 
(A1+A2+A3+A4).

Kandidat za mentorja kandidira znotraj 
primarnega področja raziskovalnega pro-
grama, v katerem sodeluje. Če ni član pro-
gramske skupine, kandira znotraj razisko-
valnega področja, ki je navedeno v evidenci 
raziskovalcev. Če želi kandidat za mentorja 
kandidirati na drugem raziskovalnem podro-
čju, to navede v prijavi. Prijave za mentorje 
pregleda član ZSV, ki je zadolžen za podro-
čje prijave, in v primeru kandidature na ne-
ustrezno področje predlaga prerazporeditev 
na drugo ustrezno področje. V obrazložitvi 
član ZSV upošteva OECD (SCI, SSCI) po-
dročja objav kandidata za mentorja in vse-
bino prijave. Samo v primeru, če se član 
ZSV iz področja, na katerega je predlagana 
prerazporeditev, s predlogom strinja, agen-
cija ta predlog posreduje občasnemu stro-
kovnemu telesu v odločitev.

Zaradi svojih posebnosti se podpodročje 
vodenje sistemov obravnava kot raziskoval-
no področje. Obravnavi tega področja mora 
strokovno telo posvetiti posebno pozornost.

6. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijav-

na vloga na obrazcu ARRS-MR-JR-Pri-
java/2012 izpolnjuje na spletnem portalu 
ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo 
raziskovalci, vpisani v evidenco raziskoval-
cev agencije, skrbniki spletnega portala eO-
brazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci 
zastopnikov RO in dodatni uporabniki.

Prijava na spletni portal eObrazci je mo-
žna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, 
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HAL-
COM-CA),

– z uporabniškim imenom in geslom 
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobi-
jo sami s portala eObrazci, ostalim uporab-

nikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO 
ali agencija).

Podrobna obrazložitev postopka prijave 
in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.

Prijavni obrazec se izpolnjuje v sloven-
skem jeziku, točki 7. in 8. pa tudi v an-
gleškem jeziku (navedeni točki morata biti 
izpolnjeni v obeh jezikih).

Za posameznega kandidata za mentorja 
je lahko vložena le ena prijava.

7. Merila za ocenjevanje kandidatov za 
mentorje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, me-
rila in metoda za ocenjevanje kandidatov za 
mentorje so definirana v pravilniku o postop-
kih, pravilniku o kriterijih za vodjo projekta in 
v metodologiji, poglavji A in C.

Kandidate za mentorje se ocenjuje po 
naslednjih kriterijih iz 33. člena pravilnika 
o postopkih:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca 
oziroma skupine raziskovalcev in

– družbeno-ekonomska oziroma kul-
turna relevantnost raziskovalnih rezultatov 
raziskovalca oziroma skupine raziskoval-
cev.

Pri ocenjevanju se uporabljajo kvantita-
tivni kazalci iz 35. člena pravilnika o postop-
kih. Za izračun kvantitativne ocene kandida-
ta za mentorja agencija upošteva podatke, 
ki so dosegljivi v bazah COBISS, SICRIS 
in evidenci raziskovalcev na dan zaključka 
javnega razpisa.

Podatke za izračun sredstev drugih upo-
rabnikov na podlagi metodologije (ocena 
A3) je agencija pridobila neposredno od 
RO za vse tiste kandidate za mentorje, ki 
so člani programskih skupin. Agencija bo 
za člane programskih skupin upošteva-
la samo podatke, ki so vpisani v obraz-
ce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2012 in 
ARRS-RPROG-VPETOST-C/2012, na kate-
rih so odgovorne osebe s podpisom jamčile 
za točnost podatkov.

Kandidati za mentorje, ki niso člani no-
bene programske skupine, vpišejo podat-
ke o sredstvih drugih uporabnikov v obra-
zec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2012, 
objavljen na spletni strani agencije in ga 
do srede, 12. 9. 2012 do 12. ure oddajo 
po elektronski pošti na naslov vpetostpro-
gram-2012-D@arrs.si. Natisnjen in podpi-
san obrazec z oznako na ovojnici »Javni 
razpis za mentorje – podatki za vpetost« 
oddajo tudi po običajni pošti na naslov: Jav-
na agencija za raziskovalno dejavnost RS, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno 
tako do srede, 12. 9. 2012, do 12. ure. Agen-
cija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev 
samo v primeru, če kandidat ni član pro-
gramske skupine.

8. Okvirna višina sredstev javnega raz-
pisa: realizacija tega razpisa za leto 2013 
je predvidena v okvirnem obsegu 160 men-
torskih mest, kar okvirno letno pomeni 
4.800.000 EUR. Razpis bo realiziran skla-
dno s proračunskimi možnostmi.

9. Izbor mentorjev: prijave bodo ocenje-
ne po postopku in na način, kot ga dolo-
čata pravilnik o postopkih in metodologi-
ja. Strokovno telo pripravi predlog predno-
stnega seznama mentorjev in ga posreduje 
v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije 
(v nadaljnjem besedilu: ZSA). Sklep o izbo-
ru mentorjev za leto 2013 sprejme direktor 
agencije na predlog ZSA.

10. Doba usposabljanja mladih razisko-
valcev: doba usposabljanja mladih razi-
skovalcev bo skladna z določili pravilnika 

o postopkih. Predvideni začetek financira-
nja usposabljanja mladih raziskovalcev je 
november 2013.

11. Način, oblika in rok za predložitev 
prijav

11.1. Oddaja prijave z digitalnim pod-
pisom

Prijava na javni razpis se izpol-
ni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu 
ARRS-MR-JR-Prijava/2012 na spletni portal 
ARRS eObrazci. Oddana prijava je popol-
na, če je opremljena z obema digitalnima 
podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba RO in kandidat za mentorja).

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so 
oddane na spletni portal do srede, 12. 9. 
2012, do 12. ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne od-
dajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko 
pride do preobremenjenosti strežnika.

11.2. Oddaja prijave brez digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat 
za mentorja nimata digitalnega potrdila, se 
prijava odda v elektronski obliki kot nepod-
pisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in 
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z la-
stnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe RO in kandidata za 
mentorja in žigom RO. Oddani morata biti 
obe obliki prijave, elektronska in pisna, ter 
morata biti popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zapr-
tih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – pri-
java – razpis za mentorje 2013« in obve-
zno oznako prijave (ARRS-MR-JR-PRIJA-
VA/2012/……) ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so 
v roku oddane v pisni in elektronski obliki. 
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana 
v elektronski obliki na spletni portal ARRS 
eObrazci do srede, 12. 9. 2012, do 12. ure in 
prispe v pisni obliki v glavno pisarno Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost RS do 
srede, 12. 9. 2012, do 12. ure. Kot pravoča-
sne se štejejo tudi prijave, oddane priporo-
čeno po pošti iz Slovenije do srede, 12. 9. 
2012 do 12. ure (poštni žig).

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v pone-

deljek, 17. 9. 2012, ob 9. uri, na sedežu 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 
Ljub ljana, odprla vse v roku dostavljene in 
pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, 
da gre za vlogo na razpis ali na kateri raz-
pis se nanaša ali ni razviden prijavitelj) in 
prepozno oddanih oziroma prispelih prijav 
komisija ne bo obravnavala in jih bo vrnila 
prijaviteljem.

Nepopolne vloge bodo obravnavane 
skladno s pravilnikom o postopkih.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji 
bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim 
raziskovalcem predvidoma do konca no-
vembra 2012.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisna dokumentacija je dosto-
pna na spletni strani agencije http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na spletnih straneh 
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agencije http://www.arrs.gov.si/ oziroma na 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
Ljub ljana oziroma na telefonskih številkah: 
01/400-5936 – Matejka Ahčin, 01/400-5938 
– Nataša Dremota in 01/400-5976 – Minka 
Glinšek.

Javna agencija za raziskovalno  
dejavnost Republike Slovenije

Št. 6316-1/2012-4 Ob-3286/12
Javna agencija za raziskovalno de-

javnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, Ljub ljana, na podlagi 38. člena 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), v skladu 
z Usmeritvami Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport za financiranje 
raziskovalnih in infrastrukturnih programov 
za javni razpis in javni poziv v letu 2012, 
št. 430-38/2012/2 ter na podlagi 4. člena 
Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne 
službe na področju raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 48/03) in Sklepa o jav-
nem razpisu za podelitev koncesij v letu 
2012 za raziskovalne in infrastrukturne pro-
grame, št. 430-38/2012/1, z dne 5. 6. 2012, 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki raziskovalnih 

programov
1. Naziv in naslov uporabnika proračun-

skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev 

koncesije za izvajanje javne službe na po-
dročju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) je izbira koncesio-
narja za izvajanje javne službe na področju 
raziskovalne dejavnosti v obliki raziskoval-
nih programov.

Okvirni razrez sredstev po znanstvenih 
vedah za raziskovalne programe (izražen 
kot % programov), ki se financirajo kot kon-
cesionirana raziskovalna dejavnost v razi-
skovalnih organizacijah s koncesijo, in ka-
terih financiranje se konča 31. 12. 2012, je 
določen v Sklepu o javnem razpisu za pode-
litev koncesij v letu 2012 za raziskovalne in 
infrastrukturne programe, št. 430-38/2012/1, 
z dne 5. 6. 2012, in sicer:

Veda 

Raziskovalni programi 
koncesionarjev, 

v % raziskovalnih 
programov, ki se 

iztečejo z 31. 12. 2012
Naravoslovje 3
Tehnika 20
Medicina 41
Biotehnika 6
Družboslovje 7
Humanistika 23
Skupaj (vse 
vede) 100

Dejanski razrez po znanstvenih vedah 
se določi v ocenjevalnem postopku glede 
na število in kvaliteto prijav.

3. Začetek in obdobje trajanja koncesije
Predvideni začetek oziroma nadaljeva-

nje financiranja raziskovalnih programov je 
1. 1. 2013.

Izbrane koncesionirane raziskovalne 
programe bo agencija financirala za obdobje 
treh, štirih, petih ali šestih let. Obdobje finan-
ciranja bo za posamezni raziskovalni pro-
gram določeno glede na rezultate evalva-
cije. Izbranemu koncesioniranemu razisko-
valnemu programu bo dodeljen letni obseg 
raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem 
določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa 
leta trajanja raziskovalnega programa.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
razpis

Koncesija na področju raziskovalne de-
javnosti se podeli raziskovalni organizaciji, 
ki nima statusa javne raziskovalne organiza-
cije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) 
ter izpolnjuje pogoje, predpisane s Pravilni-
kom o koncesiji za izvajanje javne službe na 
področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 48/03 – v nadaljnjem besedilu: pra-
vilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 – v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik o postopkih).

Javni razpis je namenjen RO s konce-
sijo, ki se jim v letu 2012 iztečejo pogod-
be o financiranju raziskovalnih programov, 
sklenjene za obdobje od 1. 1. 2009 do 
31. 12. 2012.

Upravičenim prijaviteljem, ki bodo predla-
gali raziskovalne programe, bodo sredstva 
dodeljena okvirno v obsegu, kolikor zna-
ša skupni obseg financiranja raziskovalnih 
programov, ki se bodo na RO s koncesijo 
zaključili v letu 2012.

5. Pogoji za izbor koncesionarja
Pogoji za izbor koncesioniranih razi-

skovalnih programov so določeni v Zakonu 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11), pravilniku o koncesiji in pra-
vilniku o postopkih. Vsi navedeni dokumenti 
so sestavni del razpisne dokumentacije in 
so objavljeni na spletni strani agencije.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati razisko-
valna organizacija za podelitev koncesije, 
konkretizira 17. člen pravilnika o koncesiji, 
in so naslednji:

– da je pravna oseba, vpisana v eviden-
co agencije;

– da izpolnjuje pogoje po zakonu o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti ter po iz-
vršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega 
zakona za opravljanje dejavnosti, za katero 
se razpisuje koncesija;

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega 
števila raziskovalcev oziroma strokovnih in 
tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno 
vodenje izvajanja koncesionirane dejavno-
sti;

– da ima ustrezno opremo, prostore in 
infrastrukturo za podporo izvajanja koncesi-
onirane raziskovalne dejavnosti;

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
koncesionirane raziskovalne dejavnosti.

5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega pro-
grama

Vodja raziskovalnega programa mora iz-
polnjevati pogoje za vodjo temeljnega raz-
iskovalnega projekta, ki jih določa Pravil-
nik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11 – v nadalj-
njem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo 

projekta) ter v skladu z Metodologijo oce-
njevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-7 
z dne 4. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: 
metodologija) dosegati mejne vrednosti vso-
te kvantitativnih ocen (A1, A2 in A4 ter A1, 
A2, A3 in A4), ki so določene za vsako vedo 
oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in 

geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika
in
A1+A2+A3+A4 = 5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 = 5,0 tehnika in A3 (GOSP) 

= 0,2
A1+A2+A3+A4 = 2,5 medicina, farmacija 

in geologija
A1+A2+A3+A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 = 2,0 družboslovje in kli-

nična medicina
A1+A2+A3+A4 = 2,5 humanistika
A1+A2+A3+A4 = 4,5 interdisciplinarno.
Vodja raziskovalnega programa mora za 

vse vede izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.
Ena tretjina članov programskih skupin 

(raziskovalcev), ki vključuje tudi vodjo pro-
grama, mora za vse vede izpolnjevati pogoj: 
A' je več kot 0.

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, me-

rila za ocenjevanje in metoda ocenjeva-
nja predlogov raziskovalnih programov so 
definirani v pravilniku o postopkih, v pravil-
niku o kriterijih za vodjo projekta in v meto-
dologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Razi-
skovalni programi).

Oba dokumenta sta sestavni del razpi-
sne dokumentacije in sta objavljena na sple-
tni strani agencije.

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih pro-
gramov so opredeljeni v 68. členu pravilnika 
o postopkih, in sicer:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca 
oziroma skupine raziskovalcev,

– družbeno-ekonomska oziroma kul-
turna relevantnost raziskovalnih rezultatov 
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,

– raziskovalna oziroma razvojna kako-
vost prijave,

– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.
Kvantitativne ocene za posamezne ele-

mente ocenjevanja (ocene A1, A2 in A4) in 
za posamezno znanstveno vedo oziroma 
področje, ki so opredeljene v metodologiji, 
pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za 
izračun kvantitativne ocene uporabila po-
datke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (CO-
BISS) in evidencah agencije na dan zaključ-
ka javnega razpisa (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih 
uporabnikov na podlagi metodologije (oce-
na A3) je agencija pridobila neposredno 
od raziskovalnih organizacij za vse, ki so 
že člani programskih skupin. Agencija bo 
za člane programskih skupin upošteva-
la samo podatke, ki so vpisani v obraz-
ce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2012 in 
ARRS-RPROG-VPETOST-C/2012, na kate-
rih so odgovorne osebe s podpisom jamčile 
za točnost podatkov.

Predlagani vodje in člani razisko-
valnih programov, ki še niso člani nobe-
ne programske skupine, vpišejo podatke 
o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2012, ob-
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javljen na spletni strani agencije in ga do 
23. 7. 2012, do 12. ure, oddajo po elektron-
ski pošti, na naslov: vpetostprogram-2012-
-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec 
z oznako »Javni razpis za raziskovalne 
programe – podatki za vpetost« mora biti 
oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Jav-
na agencija za raziskovalno dejavnost RS, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno 
tako do 23. 7. 2012, do 12. ure. Agencija bo 
upoštevala podatke iz teh obrazcev samo 
v primeru, če predlagani vodja ali član še ni 
vključen v programsko skupino.

Obrazec ARRS-RPROG-VPE-
TOST-D/2012 je sestavni del razpisne do-
kumentacije in je objavljen na spletni strani 
agencije.

7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna 

vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2012) izpolnjuje na spletnem portalu 
agencije eObrazci.

Sestavni del prijavne vloge je ustrezno 
število prilog A in B, v katerih prijavitelj na-
vede sestavo programske/ih skupin/e in 
razporeditev raziskovalnih ur med člane 
programske skupine. Prijavitelj na spletnem 
portalu v prilogi A navede sestavo program-
ske skupine prijavitelja tako, da izpolni Ob-
razec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-A. 
V primeru več izvajalcev raziskoval-
nega programa prijavitelj za vsake-
ga od teh izpolni prilogo B na Obrazcu 
ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-B. Prijav-
ne vloge na portalu ni možno oddati dokler 
ni/so izpolnjena/e priloga/e A in B.

V primeru prijave nadaljevanja razisko-
valnega programa, ki se izteče v letu 2012, je 
prijava na javni razpis sestavljena iz Prijav-
ne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2012) in Poročila o rezultatih razisko-
valnega programa za obdobje 2009–2012 
(Obrazec ARRS-RPROG-VP/2012 – v na-
daljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba 
obrazca se izpolnjujeta na spletnem portalu 
agencije eObrazci. Prijavne vloge na portalu 
ni možno oddati dokler ni oddano poročilo 
o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpi-
sani v evidence agencije, skrbniki spletnega 
portala eObrazci v RO s koncesijo, zastopni-
ki RO s koncesijo, pooblaščenci zastopni-
kov RO s koncesijo in dodatni uporabniki. 
Prijava na spletni portal eObrazci je možna 
na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, 
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HAL-
COM-CA),

– z uporabniškim imenom in geslom 
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobi-
jo sami s portala eObrazci, ostalim uporab-
nikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO 
s koncesijo ali agencija).

Razpisna dokumentacija vsebuje tudi 
naslednje dokumente:

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012: Prijavna vloga,

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012-A: Razporeditev raziskovalnih ur v 
programski skupini prijavitelja,

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012-B: Razporeditev raziskovalnih ur v 
programski skupini izvajalca raziskovalnega 
programa,

– Obrazec ARRS-RPROG-VP/2012: Po-
ročilo o rezultatih raziskovalnega programa 
za obdobje 2009–2012,

– Sklep o javnem razpisu za podelitev 
koncesij v letu 2012 za raziskovalne in in-

frastrukturne programe, št. 430-38/2012/1, 
z dne 5. 6. 2012.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del 
razpisne dokumentacije in so objavljeni na 
spletni strani agencije.

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjuje-
ta v slovenskem in angleškem jeziku – izpol-
njena morata biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se 
vsebina predloga raziskovalnega programa 
šteje za poslovno skrivnost.

8. Okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa za izvajanje koncesionirane javne službe

Predvideni okvirni letni obseg sredstev 
za leto 2013 za realizacijo tega razpisa in 
Javnega poziva za predložitev raziskovalnih 
programov za naslednje obdobje financiranja 
in poročil o rezultatih raziskovalnih progra-
mov za obdobje 2009–2012, ki bo objavljen 
v Uradnem listu Republike Slovenije, znaša 
6.000.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran 
skladno s proračunskimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev 
z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz 
proračuna Republike Slovenije, bo agencija 
v skladu z določili Uredbe o normativih in 
standardih za določanje sredstev za izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega in razvoj-
nega programa (Uradni list RS, št. 103/11), 
financirala posameznega raziskovalca gle-
de na delež zaposlitve za raziskovanje, 
vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. 
Minimalna letna obremenitev raziskovalca 
za posamezni program je 17 ur.

9. Način plačila koncesionarja za izvaja-
nje koncesionirane raziskovalne dejavnosti

Koncesionar bo za izvajanje koncesioni-
rane raziskovalne dejavnosti plačan v skla-
du s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na 
podlagi odločbe o podelitvi koncesije.

Koncesijsko pogodbo bo s koncesionar-
jem sklenila agencija.

10. Organ, ki bo opravil izbor konce-
sionarja: znanstveni svet agencije pripra-
vi predlog finančno ovrednotenega izbora 
koncesionarjev, na podlagi katerega mi-
nister, pristojen za znanost, izda odločbo 
o podelitvi koncesije.

11. Način, oblika in rok za predložitev 
prijav

V primeru prijave raziskovalnega progra-
ma, ki ga izvaja RO s koncesijo, v kateri 
je zaposlen vodja raziskovalnega progra-
ma, se prijave oddajo skladno z 11.1. in 
11.2. točko tega razpisa.

V primeru prijave raziskovalnega pro-
grama, ki ga RO s koncesijo izvaja poleg 
javne raziskovalne organizacije, v kateri 
je zaposlen vodja raziskovalnega progra-
ma (v nadaljnjem besedilu: matična JRO), 
mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlo-
go in poročilo o rezultatih) na javni razpis 
oddati le v papirnati obliki. RO s koncesijo 
to stori tako, da natisnjeno prijavo, ki jo 
je matična JRO skladno z določili Javnega 
poziva za predložitev raziskovalnih progra-
mov za naslednje obdobje financiranja in 
poročil o rezultatih raziskovalnih progra-
mov za obdobje 2009–2012, ki bo objavljen 
v Uradnem listu Republike Slovenije, odda-
la na spletnem portalu agencije eObrazci, 
posreduje na agencijo. Prijava, ki jo RO 
s koncesijo odda v papirnati obliki na javni 
razpis, mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene 
osebe RO s koncesijo, vodje raziskovalne-
ga programa in žigom RO s koncesijo ter 
v skladu z roki in določili tega razpisa (tretji 
in četrti odstavek 11.2. točke tega razpisa).

11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila 
o rezultatih z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se kot prijavna 
vloga na obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012 in poročilo o rezultatih na obrazcu 
ARRS-RPROG-VP/2012 izpolnita in oddata 
na spletni portal agencije eObrazci. Oddana 
prijava je popolna, če je opremljena z obe-
ma digitalnima podpisoma (zastopnik oziro-
ma pooblaščena oseba RO in vodja razisko-
valnega programa). Prijave (prijavne vloge 
in poročila o rezultatih) morajo biti oddane 
do vključno 23. 7. 2012, do 12. ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog 
in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan 
razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je od-
dana na spletni portal ARRS eObrazci do 
23. 7. 2012, do 12. ure.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila 
o rezultatih brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raz-
iskovalnega programa nimata digitalnega 
potrdila, se prijavna vloga odda v elektron-
ski obliki kot nepodpisana (na spletni portal 
ARRS eObrazci) in v papirnati obliki, ki mora 
biti opremljena z lastnoročnim podpisom za-
stopnika oziroma pooblaščene osebe RO 
s koncesijo in vodje raziskovalnega progra-
ma ter žigom RO s koncesijo.

Obe obliki prijave, elektronska in pa-
pirnata, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.

Papirnate prijave je treba dostaviti v za-
prtih ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj – prija-
va – razpis za programe« in obvezno ozna-
ko prijave s spletnega portala ARRS eO-
brazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012/...), 
z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz 
6. točke prijavne vloge) ter nazivom in na-
slovom prijavitelja, na naslov: Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je 
v roku oddana v papirnati in elektronski 
obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je 
v elektronski obliki oddana na spletni portal 
ARRS eObrazci, do 23. 7. 2012, do 12. ure, 
in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, do 23. 7. 2012, do 
12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prija-
va, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije 
do 23. 7. 2012 (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je odda-

na na predpisanem obrazcu in v predpisani 
obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. 
– elektronska in papirnata) ter vsebuje vse 
zahtevane podatke, kot jih določa ta javni 
razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prija-
va, ki bo na razpis prispela formalno nepo-
polna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahte-
vanem roku.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo 

v sredo, 25. 7. 2012, ob 10. uri, na sedežu 
agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, 
da gre za prijavo na razpis, ali na kate-
ri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden 
prijavitelj) in prepozno oddanih oziroma pri-
spelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane 
skladno s pravilnikom o koncesiji.
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13. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji 
bodo obveščeni o izboru koncesioniranih 
raziskovalnih programov predvidoma v me-
secu decembru 2012.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

14.1. Razpisna dokumentacija je dosto-
pna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).

14.2. Vse dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo interesenti na sple-
tni strani agencije, http://www.arrs.gov.si, 
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana (Marko Bela-
vič, tel. 01/400-59-41, in Silvia Bodanec, 
tel. 01/400-59-34).

Javna agencija za raziskovalno  
dejavnost Republike Slovenije

 Ob-3207/12
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

ske sheme, Pravilnika o delovanju Garan-
cijske sheme, priglasitve Garancijske she-
me po pravilu de minimis (št. priglasitve: 
M001-5868696-2007) Regionalni razvojni 
center Koper – Garancijska shema (v nada-
ljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami 
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Me-
stna občina Koper, Piran, Sežana, Območ-
nimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, 
Koper, Piran in Sežana ter bankama Banka 
Koper d.d. in Abanka Vipa d.d. Ljub ljana-PE 
Koper, objavlja

razpis
za dolgoročne kredite 

 ter garancije namenjene  
pospeševanju razvoja podjetništva  

v Obalno-kraški regiji  
in Občini Ilirska Bistrica v letu 2012
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 
892.000,00 EUR, za katere bo RRC GS 
dodeljeval garancije v višini do 50 % sku-
pne vrednosti kreditov, kar znaša največ 
446.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite po 
občinah je:

 EUR
Mestna občina Koper 293.000,00
Občina Izola 14.000,00
Občina Piran 102.000,00
Občina Sežana 414.000,00
Občina Ilirska Bistrica 69.000,00
SKUPAJ 892.000,00

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit 

v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 
85.000,00 EUR;

– nominalna fiksna obrestna mera na le-
tni ravni za kredite znaša 3,8 %;

– doba vračanja kredita znaša od naj-
manj 3 leta do največ 5 let;

– moratorij na vračanje kredita znaša do 
največ 6 mesecev, moratorij se šteje v od-
plačilno dobo kredita;

– prosilec mora imeti med viri financi-
ranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih 
sredstev;

– prosilec zavaruje prejeti kredit pri ban-
ki z garancijo RRC GS v višini do 50 % 

glavnice kredita brez obresti, preostanek pa 
v skladu s pogoji banke;

– bančni stroški vodenja kredita lah-
ko znašajo do 0,8 % od zneska kredita – 
najmanj 130,00 EUR pri Banki Koper d.d. 
in do 0,8 % od zneska kredita – najmanj 
146,00 EUR pri Abanki Vipa d.d. Ljub-
ljana-PE Koper.

2.2. Garancija Garancijske sheme:
– vloga za kredit je hkrati vloga za ga-

rancijo;
– garancija znaša do 50 % glavnice kre-

dita brez obresti, odobrenega pod pogoji 
pod točko 2.1.;

– prosilec zavaruje prejeto garancijo 
RRC GS z eno menico podjetja in z eno 
menico podjetnika, za posamezne primere 
pa s poroki na podlagi notarskega spora-
zuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);

– prosilec mora plačati za izdano garan-
cijo 1 % od odobrenega kredita;

– garancije se izdajajo do 31. 3. 2013. 
Garancije ni mogoče odobriti za tiste ban-
čne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.

3. Upravičeni stroški investicije:
– stroški materialnih investicij, ki pomeni-

jo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa 
zemljišč, stroške komunalnega in infrastruk-
turnega opremljanja zemljišč, stroški gra-
dnje in nakupa objekta.

– stroški nematerialnih investicij, ki po-
menijo prenos tehnologije v obliki nakupa 
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepa-
tentiranega tehničnega znanja.

– med upravičene stroške ne spada na-
kup cestno prevoznih sredstev.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– člani Garancijske sheme pri Regional-

nem razvojnem centru (izpolnjena vloga za 
včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine 
v znesku 110,00 EUR);

– gospodarske družbe ali samostoj-
ni podjetniki, ki spadajo glede na velikost 
podjetja med mikro, mala in srednje velika 
podjetja;

– tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo 
naložbe na območju občine, ki je sofinan-
cirala ustanovitev Garancijske sheme (Hr-
pelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, 
Piran, Sežana).

Na razpis se ne morejo prijavit podjetja:
a) ki posluje v sektorju (po pravilu »de 

minimis« za gospodarstvo):
– ribištva in ribogojstva,
– primarne kmetijske pridelave iz sezna-

ma v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evrop-
ske Skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen 
na podlagi cene ali količine zadevnih pro-
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na pro izvajalce,

– pomoči za z izvozom povezane dejav-
nosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem dis-
tribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– pomoči, pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

– premogovništva;
b) ki so po pravilu »de minimis« v zadnjih 

treh letih, vključno s pričakovano pomočjo po 
tem razpisu, pridobila več kot 200.000 EUR 
(podjetja, ki delujejo na področju cestnopro-
metnem sektorju 100.000 EUR);

c) so v težavah na podlagi računovod-
skih izkazov za leto 2011, skladno z oprede-
litvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah. Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar te-
koča izguba skupaj s prenesenimi izguba-
mi preteklih let, doseže polovico osnovne-
ga kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar teko-
ča izguba skupaj s prenesenimi izgubami 
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je 
prikazan v računovodski evidenci in je 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.

V skladu s Pravilnikom delovanja Garan-
cijske sheme, članstvo ne predstavlja avto-
matično obveznosti RRC GS pri odobritvi 
posojila in garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev poso-
jila in garancije

Pri obravnavanju vlog bosta upošteva-
ni predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev;

– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij 

bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri 

financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:

– razvojno naravnani (uvajanje novih 
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih, 
odpiranje novih delovnih mest);

– ekološko naravnani.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je 

razvidna iz Obrazca: Vloga za posojilo in 
garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na 
naslednjih mestih:

– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod 
rubriko Kreditiranje podjetij;

– Regionalni razvojni center Koper, Žu-
pančičeva 18, Koper, tel. 05/66-37-582 (Ire-
na Cergol);

– Območna razvojna agencija Kra-
sa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, 
tel. 05/73-44-362 (Vlasta Sluban) ali na 
www.ora.si;

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-361 (Tina Ko-
cjan).

Izpolnjene vloge z vso potrebno doku-
mentacijo se lahko oddajo na zgoraj nave-
denih mestih.

Obravnavale se bodo le vloge oddane na 
izvirnih obrazcih.

7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt 
od dneva objave razpisa do dneva porabe 
sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje 
razpisa.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih 

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval 

kreditni odbor RRC GS in izbrane banke 
enkrat mesečno.

RRC GS bo prosilca pisno seznanil 
z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 
30 dneh po sprejemu odločitve.
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10. Ostale informacije: vse ostale infor-
macije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci 
na mestih, naštetih v 6. točki tega razpisa.

Regionalni razvojni center Koper  
Garancijska shema

 Ob-3245/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadalje-
vanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba) in z dne 30. 11. 2011 potrjenega 
Programa za izboljšanje energetske učin-
kovitosti pri končnih odjemalcih – Program 
2012 ter Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07 in 61/08), GEN-I, trgovanje 
in prodaja električne energije, d.o.o. (v na-
daljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis URE-GEN-I-2012
nepovratne finančne spodbude  

za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost pri pravnih osebah in 

podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeluje 

nepovratne finančne spodbude na podla-
gi potrjenega programa v skladu z uredbo: 
GEN-I, trgovanje in prodaja električne ener-
gije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nada-
ljevanju: GEN-I).

2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
Prvi odstavek 66.b člena Energetskega 

zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 
37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredba 
o zagotavljanju prihrankov energije pri konč-
nih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 
57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik 
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 
in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in 
OVE), Shema državne pomoči »Spodbuja-
nje učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije – regionalna pomoč« (št. 
priglasitve SA.34281(2012/X) in Program 
GEN-I za izboljšanje energetske učinkovi-
tosti pri končnih odjemalcih, potrjen s strani 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javne-
ga sklada dne 30. 11. 2011.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne 

finančne spodbude za nove naložbe prav-
nim osebam in podjetnikom za sofinancira-
nje projektov in v tem razpisu določenih sve-
tovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke 
energije pri končnih odjemalcih na območju 
Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A. izvedba energetskega pregleda pod-
jetja / objekta;

B. obnova posameznih elementov ali 
celotnega zunanjega ovoja stavb v storitve-
nem sektorju;

C. vgradnja energetsko učinkovitih kotlov 
na zemeljski plin;

D. vgradnja sprejemnikov sončne ener-
gije za pro izvodnjo toplote;

E. vgradnja energetsko učinkovitega sis-
tema razsvetljave;

F. vgradnja energetsko učinkovitih elek-
tromotornih pogonov in vgradnja frekvenč-
nih pretvornikov regulatorjev ter krmilnikov 
na obstoječe elektromotorne pogone;

G. vgradnja sistema za izkoriščanje od-
padne toplote;

H. namestitev opreme za izvajanje obra-
tovalnega monitoringa in upravljanja z ener-
gijo;

I. povečanje učinkovitosti sistemov za 
pripravo komprimiranega zraka;

J. zapiranje hladilnih vitrin v večjih pro-
dajalnah z živili.

V okviru tega razpisa se lahko sofinan-
cira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pra-
vilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu 
s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se 
sofinanciranje v okviru javnega razpisa izva-
ja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, 
ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena tega 
pravilnika.

Med upravičene namene sodijo izbra-
ni ukrepi, s katerimi se doseže povečanje 
energetske učinkovitosti sistemov, naprav, 
zgradb, procesov oziroma manjša specifič-
na raba energije, goriv in energentov v indu-
strijskem in storitvenem sektorju, v primerja-
vi s splošno vgrajenimi sistemi in napravami, 
splošno uveljavljenimi procesi in gradbeni-
mi značilnostmi zgradb. Upravičeni nameni 
morajo ustrezati določilom javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški v okviru posameznega 
namena so definirani v razpisni dokumen-
taciji.

4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne 

finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet 
javnega razpisa, znaša 936.708,65 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi she-
me državnih pomoči »Spodbujanje učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč (št. priglasitve 
SA.34281(2012/X)« in na podlagi pravil »de 
minimis«.

5. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci za dodelitev nepovratnih fi-

nančnih spodbud po tem javnem razpisu so 
pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež 
v Republiki Sloveniji in nameravajo izve-
sti začetno investicijo v projekte učinkovite 
rabe in obnovljive vire energije.

Sredstev na tem javnem razpisu ne more 
pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve 
pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma 
projekta, prepovedano sodelovanje na raz-
pisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak 
prijavitelj, bo zavrnjena.

V primeru pogodbenega financiranja 
operacije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, 
kolikor izpolnjuje zahtevane pogoje, nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Za posamezen ukrep, ki je predmet jav-
nega razpisa, je možno dodeliti največ eno 
nepovratno finančno spodbudo, za katero 
lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upraviče-
nih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica 
do nepovratne finančne spodbude dodelje-
na vsakemu soinvestitorju sorazmerno de-
ležu njegove udeležbe pri financiranju na-
ložbe. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE nepovratna finančna spodbuda 
ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih 
stroškov naložbe.

Splošni in posebni pogoji so razvidni iz 
razpisne dokumentacije. Naložbe in pogoji 
pridobitve sredstev morajo ustrezati določi-
lom javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije.

7. Cilji razpisa
Temeljni cilji javnega razpisa 

URE-GEN-I-2012 so naslednji:
– Spodbuditi izvedbo čim večjega števila 

strokovno dovršenih energetskih pregledov, 
ki bodo temelj za izvajanje nadaljnjih ukre-
pov URE v prihodnjih letih.

– Spodbuditi izvedbo čim več ekonomsko 
zanimivih ukrepov URE v industriji in storitve-
nem sektorju, ki bodo imeli dolgotrajne učin-
ke na povečanje energetske učinkovitosti.

– Spodbuditi upravičene prijavitelje tudi 
k izvedbi nekaterih ekonomsko sicer nekoli-
ko manj zanimivih ukrepov, ki pa bodo soča-
sno z zagotavljanjem večje energetske učin-
kovitosti uvajali tudi obnovljive vire energije.

8. Oblike spodbude
Dodeljevanje razpisanih nepovratnih 

sredstev se bo po tem razpisu izvajalo 
v okviru dveh oblik spodbud:

– »de minimis«: za namene spodbujanja 
upravičenega namena UPRN_1;

– državna pomoč: za namene spod-
bujanja upravičenih namenov UPRN_2 – 
UPRN_10.

9. Tehnični pogoji
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Skrajni rok za izvedbo operacij in 

metode za določanje prihrankov pri rabi 
energije

Razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Merila za izbor operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo 

pogoje tega razpisa in za katere prijavitelj 
pravočasno predloži popolno vlogo. Ob iz-
polnitvi teh pogojev se bodo sredstva raz-
deljevala po vrstnem redu vložitve popolnih 
vlog, do porabe sredstev po tem razpisu.

12. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obli-

ki nepovratnih sredstev za izvedbo posame-
zne operacije lahko v skladu s pravili dode-
ljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih 
vrednosti upravičenih stroškov investicije, 
največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Izjema so svetovalne storitve, kamor 

v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih vi-
rov energije, po tem razpisu sodi izvedba 
energetskih pregledov (upravičen namen 
UPRN_1), pri katerih intenzivnost spodbud 
lahko, ne glede na velikost podjetja, znaša 
do 50 % upravičenih stroškov.

Delež sofinanciranja upravičenih stro-
škov se lahko zniža v primeru, če višina 
nepovratne spodbude operacije presega 
46,25€/MWh letnega prihranka.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Poročanje
Upravičenec mora ob zaključku opera-

cije, skupaj z (zadnjim) zahtevkom za na-
kazilo nepovratnih sredstev po tem razpi-
su, predložiti »Končno poročilo o izvedeni 
operaciji«, katerega priloga z obveznimi 
vsebinami je Priloga 1 k pogodbi o sofi-
nanciranju.

Upravičenec mora po v nadaljevanju 
določeni dinamiki dostavljati letna poročila 
z obratovalnimi podatki in o doseženih pri-
hrankih. Vsakokratno letno poročilo mora 
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biti pripravljeno na obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Upravičenec je 
dolžan letno poročilo vsakokrat dostaviti naj-
kasneje do 1. marca za preteklo koledarsko 
leto. Skupno je upravičenec dolžan dostaviti 
pet zaporednih letnih poročil.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

14. Obdobje upravičenosti stroškov in 
trajanje operacije

Operacija, ki je predmet vloge po tem 
razpisu, se v nobenem primeru ne sme pri-
četi izvajati pred oddajo vloge na razpis, pri 
velikih podjetjih pa pred prejetjem potrdila 
o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe 
EK 800/2008. Kot začetek izvajanja opera-
cije se šteje pričetek gradnje oziroma ob-
vezno naročanje opreme. V primeru, ko bi 
se operacija pričela izvajati pred tem, so vsi 
stroški, povezani z operacijo, po tem razpisu 
v celoti neupravičeni stroški. Takšna opera-
cija v celoti ni upravičena do sofinanciranja 
po tem javnem razpisu.

Operacija se mora fizično in finančno 
zaključiti v skladu s terminskim načrtom, ki 
je sestavni del vloge na razpis.

15. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge

Vloga, izdelana v skladu z določili in na-
vodili iz razpisne dokumentacije, mora biti 
dostavljena na naslov: GEN-I, d.o.o., Orga-
nizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vo-
dopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici, in sicer bodisi priporočeno po pošti 
bodisi osebno na gornjem naslovu, ki je 
na sprednji strani opremljena z naslovom 
GEN-I, d.o.o. (kot zgoraj in mora biti opre-
mljena in označena tako, da je na ovojni-
ci navedeno: oznako »Ne odpiraj! – Vloga 
URE-GEN-I-2012,«

– Vloga – Ne odpiraj
– Razpis _________
– Ukrep: A. / B. / C./...
– ime in točen naslov vlagatelja.«
Razpisni dokumentaciji je priložen obra-

zec pravilne opreme ovojnice za prijavo na 
javni razpis, ki ga prijavitelj lahko nalepi na 
sprednjo stran ovojnice.

Dinamika odpiranja vlog je določena 
v razpisni dokumentaciji. Prvo odpiranje 
vlog bo 2. 7. 2012, zadnje odpiranje 26. 
11 2012. Podrobna dinamika odpiranja vlog 
je predstavljena v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis 
od 5 dne od objave v Uradnem listu RS dalje.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziro-
ma zadnjega odpiranja, ki bo 26. 11. 2012. 
V primeru porabe vseh razpisanih sred-
stev, bo sofinancer objavil zaključek razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
svoji spletni strani.

Ostalo razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

16. Razpisna dokumentacija: brezplačno 
razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobi-
jo na spletnih straneh družbe GEN-I, www.
geni.si. Potencialni prijavitelji jo lahko naro-
čijo tudi s pisnim sporočilom na elektronski 
pošti, na naslovu rado.kotar@gen-i.si, do 
objave o porabi sredstev.

17. Dodatne informacije: kontaktna ose-
ba za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna 
vprašanja je mogoče posredovati kontaktni 
osebi izključno po elektronski pošti, na na-
slov rado.kotar@gen-i.si.

GEN-I, trgovanje in prodaja  
električne energije, d.o.o.

Št. 0243/2012 Ob-3174/12
Župan Občine Ruše na podlagi 44. 

in 48. člena Zakona o socialnem var-
stvu (v nadaljevanju: ZSV; (Uradni list 
RS, št. 54-2484/1992, RS 56-1/1992, 
RS 42-1698/1994, RS 1-1/1999, RS 
41-2028/1999, RS 36-1687/2000, RS 
54-2496/2000, RS 26-1583/2001, RS 
110-5388/2002, RS 2-68/2004, RS 
21-824/2006, RS 105-4490/2006, RS 
114-4833/2006, RS 61-3350/2010, RS 
62-3387/2010, RS 40-1911/2011, RS 
40-1910/2011), 2. in 3. člena Pravilnika 
o koncesijah na področju socialnega var-
stva (Uradni list RS, št. 72-3231/2004, RS 
113-4907/2008, RS 45-2117/2011), Pravilni-
ka o standardih in normativih socialnovarstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 45-2321/2010, 
RS 28-1306/2011, RS 104-4529/2011), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87-3814/2006, RS 127-5407/2006, 
RS 8-339/2007, RS 51-2137/2008, RS 
5-170/2009, RS 6-243/2012), 4. člena Od-
loka o organizaciji in izvajanju javne služ-
be pomoči na domu v Občini Ruše (MUV, 
št. 8/2001), 85. člena Statuta Občine Ruše 
(UGSO, št. 25/2011) in soglasja Občinskega 
sveta Občine Ruše z dne 28. 5. 2012 objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

socialnovarstvene storitve Pomoč 
družini na domu na območju Občine 

Ruše
1. Koncedent: Občina Ruše, Trg vstaje 

11, 2342 Ruše.
2. Podelitev koncesije: koncesija se po-

deljuje v skladu z ZSV in 48. členom tega 
zakona ter 4. členom Odloka o organizaciji 
in izvajanju javne službe pomoči na domu 
v Občini Ruše.

3. Predmet koncesije: predmet koncesije 
je socialna oskrba upravičenca v primeru 
invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko 
socialna oskrba lahko nadomesti instituci-
onalno varstvo. Socialnovarstvena storitev 
pomoč družini na domu (v nadaljnjem be-
sedilu: storitev) se podeljuje za okvirno do 
12.000 ur letno, z začetkom izvajanja stori-
tve 1. 10. 2012.

4. Opis storitve: pomoč družini na domu 
kot socialna oskrba na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne 
in druge pogoje za življenje v svojem bival-
nem okolju, če se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre 
za različne oblike organizirane praktične po-
moči, s katerimi se upravičencem vsaj za 
določen čas nadomesti potrebo po institu-
cionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini 
ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posame-
znega upravičenca in obsega:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravi-
lih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali 
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih 
pripomočkov;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, 
kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže 
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri opravljanju nuj-
nih obveznosti, informiranje ustanov o sta-
nju in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo;

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov 
z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja 
enega pripravljenega obroka ali nabava živil 
in priprava enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode.

5. Obseg storitve: 12 000 ur letno.
6. Krajevno območje, za katerega se raz-

pisuje koncesija: Občina Ruše.
7. Uporabniki storitve, za katero se raz-

pisuje koncesija
Upravičenci do storitve so osebe, ki jim 

preostale psihofizične sposobnosti omogo-
čajo, da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in 
telesno počutje in lahko funkcionirajo v zna-
nem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za 
določen čas ni potrebno institucionalno var-
stvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so 
upravičenci:

– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 
nesposobne za samostojno življenje,

– osebe s statusom invalida po Zakonu 
o družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije 
ne zmorejo samostojnega življenja, če sto-
pnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravica do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega 
centra za socialno delo brez občasne pomo-
či druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje,

– hudo bolni otroci ali otroci s težko mo-
tnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo 
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v or-
ganizirane oblike varstva.

8. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijska dejavnost se bo začela iz-

vajati v skladu s pogodbenimi določili 1. 10. 
2012.

Koncesija se podeli za določen čas 
10 let.

Koncesija se pod pogoji in na način, ki 
ga določa Pravilnik o koncesijah na področju 
socialnega varstva, na predlog koncesionarja 
lahko podaljša, vendar največ za čas, za ka-
terega je bila sklenjena koncesijska pogod-
ba. Koncesija se lahko podaljša samo enkrat.

9. Viri financiranja storitve: storitev se 
financira v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu iz sredstev občinskega proračuna 
in uporabnikov.

10. Način določitve cene storitve: ceno 
storitve ponudnik oblikuje v skladu s Pra-
vilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev.

11. Delovna razmerja zaposlenih: delov-
na razmerja zaposlenih pri koncesionarju, 
se urejajo v skladu s kolektivnimi pogod-
bami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za 
zaposlene v javnih zavodih s področja so-
cialnega varstva.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je pravna oseba v Republiki Slo-
veniji registrirana za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet koncesije, oziroma da je po-
družnica tuje pravne osebe za opravljanje 
te dejavnosti vpisana v register v Republiki 
Sloveniji,
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– da je fizična oseba, ki je v Republiki 
Sloveniji registrirana za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
izvršilni predpisi za opravljanje storitve,

– da bo neposredne izvajalke storitve 
pomoč družini na domu prevzel v delov-
no razmerje od dosedanjega koncesionarja 
Sončni dom,

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve,

– da ima reference,
– da izkazuje finančno in poslovno spo-

sobnost.
13. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih mo-

rajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpol-
njevanju pogojev:

13.1. izjavo, da je pravna oziroma fizična 
oseba registrirana pri pristojnem organu Re-
publike Slovenije za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet razpisane koncesije,

13.2. izjavo, da se strinja z razpisnimi 
pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega 
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so 
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve 
RS, in da se po potrebi preverijo tudi pri 
pristojnem organu Republike Slovenije za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpi-
sane koncesije,

13.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja 
socialne zbornice,

13.4. organizacijsko shemo s prikazanim 
številom in strukturo predvidenih zaposle-
nih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in 
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih 
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesio-
narju ali organizacijsko shemo s prikazani-
mi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati, ter izjavo ponudnika, da 
bo v skladu z normativi pred začetkom izva-
janja neposredne izvajalke prevzel v delov-
no razmerje od dosedanjega koncesionarja 
Sončni dom,

13.5. projekcijo finančnega poslovanja 
za petletno obdobje z izkazom denarnih to-
kov v skladu s Slovenskim računovodskim 
standardom 26 po različici I,

13.6. izjavo o lastništvu prostorov s po-
datki o nepremičnini po stanju iz zemljiško-
knjižnega vpisa s priloženo pogodbo 
o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali 
prostora s priloženo najemno pogodbo ali 
leasing pogodbo za objekt ali prostor za ne-
določen čas z odpovednim rokom najmanj 
1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši 
od trajanja zaprošene koncesije ali za dolo-
čen čas za največje obdobje, ki ga dovolju-
jejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje 
države in samoupravnih lokalnih skupnostih, 
z možnostjo podaljšanja, če je najemodaja-
lec država ali lokalna skupnost,

13.7. izračun cene za socialnovarstveno 
storitev, oblikovan po metodologiji za obliko-
vanje cen socialnovarstvenih storitev,

13.8. izjavo, da bo ponudnik ob začetku 
izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prej-
šnje alineje uskladil največ v višini stopnje 
rasti elementov cene, oziroma zaradi upo-
števanja morebitnih sprememb veljavne za-
konodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,

13.9. program dela izvajanja storitve,
13.10 bančno garancijo za resnost po-

nudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti 
investicije, vendar ne več kot 65.000 EUR.

Finančno in poslovno sposobnost ponu-
dnik izkazuje tako, da prijavi priloži nasle-
dnja dokazila:

13.11. bonitetno informacijo AJPES-a, 
in sicer:

– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega pra-

va in zasebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
13.12. izjavo ponudnika o njegovi po-

slovni ustreznosti,
13.13. izjavo o posojilih, ki so bila najeta 

za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziro-
ma prostorov za izvajanje storitve,

13.14. izjavo o morebitnih hipotekah in 
drugih stvarnih pravicah na teh objektih ozi-
roma prostorih ali izjavo, da hipoteka in dru-
ge stvarne pravice na teh objektih oziroma 
prostorih ne obstajajo,

13.15. izjavo o morebitnih drugih obve-
znostih.

Ponudnik naj priloži še naslednje:
13.16. izjavo, da so vsi navedeni podatki 

v ponudbi točni in resnični,
13.17. izjavo ponudnika o izvedbi obse-

ga koncesijske dejavnosti,
13.18. izjava ponudnika o dosedanjem 

izvajanju storitve Pomoč družini na domu 
z navedbo referenc,

13.19. izjava ponudnika o ponudbi dru-
gih storitev.

Na podlagi 9. člena Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva se 
koncesija lahko podeli tudi ponudniku, ki 
v času razpisa še ne razpolaga s primernim 
objektom oziroma prostori za izvajanje sto-
ritve. V tem primeru lahko ponudnik predloži 
namesto dokazil iz 13.4., 13.5. in 13.6. točke 
naslednja dokazila:

1. izjavo o lastništvu s podatki o ne-
premičnini po stanju iz zemljiško knjižnega 
vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma 
prostora in priloženo najemno pogodbo za 
objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvaja-
nje storitve ali izjavo o lastništvu stavbnega 
zemljišča, oziroma izkazano stavbno pravi-
co, če bo ponudnik storitev izvajal v novo-
zgrajenem objektu oziroma prostorih,

2. lokacijsko informacijo,
3. projektno dokumentacijo za namera-

vano gradnjo ali nedokončan objekt oziroma 
prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje 
minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje 
storitve (najmanj idejni načrti in investicijski 
program),

4. projekcijo finančnega poslovanja za 
obdobje gradnje oziroma priprave objekta 
oziroma prostorov do začetka izvajanja sto-
ritve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu 
s Slovenskim računovodskim standardom 
26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih 
sredstev za dokončanje investicije),

5. terminski plan o poteku izvajanja inve-
sticije do začetka izvajanja storitve,

6. izjavo ponudnika o predvidenem za-
četku opravljanja dejavnosti,

7. izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 1 % 
od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne 
več kot 65.000, 00 EUR, z veljavnostjo pol 
leta po začetku izvajanja storitve.

14. Rok in način prijave na javni raz-
pis: ponudnik mora svojo ponudbo na javni 
razpis oddati v zaprti ovojnici, na naslov: 
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, 
s pripisom »Prijava na Javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje social-
novarstvene storitve Pomoč na domu na 
območju Občine Ruše.« Na hrbtni strani 

ovojnice mora biti napisan naziv in točen 
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe je 30 dan po 
objavi v Uradnem listu RS. Pošiljke oddane 
po pošti morajo biti oddane obvezno s pri-
poročeno pošto, najpozneje zadnji (30 dan) 
dan po objavi (dan poštnega žiga).

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka, 
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe 
morajo biti predložene v roku in na način, 
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako 
»Dopolnitev ponudbe«.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, 
bo s sklepom zavrgel:

– nepravočasne ponudbe in/ali dopolni-
tve ponudb,

– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve 
ponudb,

– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve 
ponudb,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki 
ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji 
ponudbe iz točke II.1.4. Navodil za izdelavo 
ponudbe,

– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki 
niso podane za krajevno območje, določeno 
v tem javnem razpisu.

15. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb 
bo dne 24. 7. 2012, ob 9. uri, v prostorih 
Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. 
Odpiranje ponudb je javno in mu lahko pri-
sostvuje vsak ponudnik na javnem razpi-
su, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa 
se izkaže s pisnim pooblastilom.

16. Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov: 
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil 
naslednja merila in kriterije:

1. kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama izvajanja storitev z vidika kadrov, or-
ganizacije dela, tehničnih pogojev in metod 
dela: največ 50 točk,

2. cena: največ 30 točk,
3. reference: največ 10 točk,
4. druge morebitne ugodnosti in storitve, 

ki jih koncesionar nudi uporabnikom: največ 
10 točk.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu 
z navedenimi merili in kriteriji zbral višje 
število točk v primerjavi z ostalimi ponudni-
ki. V primeru enakovrednih ponudb bodo 
imeli prednost kandidati s sedežem v Ob-
čini Ruše.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so 
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne 
spremembe veljavnih predpisov v odprtem 
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo 
dokumentacije ponudnikov.

17. Obvestilo o izboru ponudnikov: or-
gan, pristojen za podelitev koncesije, bo na 
podlagi predloga razpisne komisije o po-
delitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri 
bo določil tudi rok za podpis koncesijske 
pogodbe.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, 
je občinska uprava Občine Ruše. Organ, 
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogod-
be, je župan Občine Ruše.

18. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani Občine Ruše (www.

ruse.si) in
– v tajništvu Občine Ruše, Trg vstaje 11, 

2342 Ruše:
– v ponedeljek, od 8. do 12. ure;
– v sredo, od 8. do 12. ure in od 13.30 

do 16.30,
– v petek, od 8. do 12. ure.
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Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila za izdelavo ponudbe,
– zahtevane sestavine ponudbe (izjave, 

potrdila, dokazila),
– opis podrobnejših meril in kriterijev za 

izbiro,
– osnutek koncesijske pogodbe.
Dodatne informacije o javnem razpisu je 

mogoče dobiti po tel. 02/669-06-42 (Irena 
Kukovec Stajan), izključno v času uradnih 
ur:

– v ponedeljek, od 8. do 12. ure,
– v sredo, od 8. do 12. ure in od 13.30 

do 16.30,
– v petek, od 8. do 12. ure.

Občina Ruše

Št. 430-14/2012-3 Ob-3176/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih 

za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08), 19. člena Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 2/04), Pravilnika o merilih za sofi-
nanciranje dejavnosti turističnih društev in 
drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševa-
njem razvoja turizma v Občini Sežana (Ura-
dni list RS, št. 43/02 in 43/07), na podlagi 
določil Odloka o proračunu Občine Sežana 
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11), Od-
loka o spremembah -1 Odloka o proračunu 
Občine Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 94/11) in Odloka o rebalansu – 1 prora-
čuna Občine Sežana za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 16/12) objavlja Občina Sežana

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih 
društev in tistih društev, ki se ukvarjajo 

s pospeševanjem turizma v Občini 
Sežana za leto 2012  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizan-

ska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana raz-

pisuje finančna sredstva iz proračuna Obči-
ne Sežana za leto 2012, postavka 420801 
»Pomoč turističnim društvom za izvedbo 
programov«, namenjena za sofinanciranje 
dejavnosti turističnih društev in drugih dru-
štev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turiz-
ma v Občini Sežana za leto 2012.

3. Pogoji za prijavo na razpis: prijavitelji 
so turistična društva in druga društva, ki se 
ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Obči-
ni Sežana in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež ali podružnico v Obči-

ni Sežana oziroma ne glede na sedež, če 
program aktivno vključuje občane Občine 
Sežana,

– imajo v statutu in v programu društva 
za leto 2012 opredeljene turistične aktiv-
nosti,

– da imajo pravočasno in v celoti izpol-
njene pogodbene obveznosti do Občine Se-
žana iz predhodnih javnih razpisov, če so na 
njih sodelovali.

Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že 
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine 
Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi pro-
grami v letu 2012 kakorkoli že financirani iz 
proračuna Občine Sežana, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev 
znaša 17.238 EUR.

5. Obdobje za porabo sredstev: dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2012. Prijavitelj mora Občini Sežana naj-

kasneje do 31. 1. 2013 podati finančno in 
vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega 
programa.

6. Rok za predložitev prijav je do vključ-
no 13. 7. 2012.

7. Oddaja in dostava vlog: vloga na raz-
pis mora biti izpolnjena izključno na obraz-
cu za prijavo na razpis, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije (Prijavni obrazec – 
vloga na razpis), biti mora čitljiva, na ustre-
znih mestih podpisana ter žigosana in mora 
vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Komisija lahko naknadno zahteva 
še predložitev drugih dokumentov, kot do-
kazilo resničnosti navedb v vlogi in prilože-
nih obrazcih.

Popolne vloge z vsemi zahtevanimi pri-
logami pošljejo prijavitelji v zaprti kuver-
ti na naslov: Občina Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani ku-
verte mora biti na vidnem mestu napis »Ne 
odpiraj, vloga za javni razpis – Turizem«. 
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen 
naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pra-
vočasne vloge se štejejo vloge oddane do 
vključno zadnjega dne roka za predložitev 
prijav osebno v sprejemni pisarni v poslov-
nem času ali oddane priporočeno po pošti.

8. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpol-
njevanje razpisnih pogojev ugotavlja komi-
sija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za 
področje, ki je predmet razpisa.

9. Obravnava vlog: oddaja vloge pomeni, 
da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kri-
teriji razpisa. Komisija bo opravila odpiranje 
pravočasno prispelih in pravilno označenih 
vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno 
prispele vloge komisija ne bo obravnavala in 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin, zahtevanih 
z razpisno dokumentacijo. Prijavitelje nepo-
polnih vlog bo komisija pozvala k dopolnitvi 
v roku 8 dni po prejemu poziva. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne 
bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo.

Programi se točkujejo. Vrednost točke 
se določi v skladu s predvidenimi prora-
čunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina 
sofinanciranja posameznega programa je 
odvisna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke. Komisija bo na podlagi 
meril predlagala višino sredstev za sofinan-
ciranje posameznih programov prijaviteljev.

Predlog izbora programov in višine sofi-
nanciranja bo komisija predložila direktorju 
občinske uprave oziroma vodji notranje or-
ganizacijske enote, ki bo na podlagi predlo-
ga komisije izdal/a sklepe o izboru. O pri-
tožbi zoper sklep odloča župan Občine Se-
žana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji.

10. O izboru in višini sredstev, dobljenih 
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi 
na seji komisije, ki se bo predvidoma sestala 
v roku 8 dni od poteka roka za predložitev 
prijav na razpis. Z izbranimi izvajalci progra-
mov bodo sklenjene pogodbe.

Občina Sežana lahko javni razpis po pro-
sti presoji brez kakršnihkoli posledic razve-
ljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih 
sredstev.

11. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje 
javni razpis, navodilo za izpolnjevanje raz-
pisne dokumentacije, obrazec za prijavo na 
razpis, merila za sofinanciranje in vzorec po-
godbe se dvigne v poslovnem času v spre-

jemni pisarni (soba št. 1). Dosegljiva je tudi 
na spletni strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.

12. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo prijavitelji na občinski upra-
vi – Oddelku za gospodarske in družbene 
dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 
4, kontaktna oseba je Barbara Peroci, soba 
št. 66A, tel. 05/73-10-120.

Občina Sežana

Št. 430-13/2012-5 Ob-3180/12
Občina Sežana objavlja, na podlagi Pra-

vilnika o dodeljevanju denarnih spodbud 
iz občinskega proračuna učencem, dija-
kom in študentom v Občini Sežana (Ura-
dni list RS, št. 17/10), na podlagi določil 
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), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08) in odločitve Komisi-
je za izvedbo postopka javnega razpisa za 
dodelitev denarnih spodbud iz občinskega 
proračuna učencem, dijakom in študentom 
v Občini Sežana z dne 7. 6. 2012

javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz 
občinskega proračuna učencem, 

dijakom in študentom v Občini Sežana 
za leto 2012  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina 

Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih 

spodbud za učence osnovnih šol od zaklju-
čenega sedmega razreda III. triade, dijake 
in študente, ki dosegajo dobre učne rezulta-
te in izjemne uspehe pri različnih obšolskih 
dejavnostih.

Denarne spodbude se dodelijo za stimu-
lacijo učencev osnovnih šol od zaključene-
ga sedmega razreda III. triade, dijakov ter 
študentov pri:

– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posame-

znih predmetnih področij, športnih tekmo-
vanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih,

– izvedbi razstav, projektov, koncertov 
ipd.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so 

učenci osnovnih šol od zaključenega sed-
mega razreda III. triade, dijaki srednjih šol 
ter študentje (redni in izredni) višjih strokov-
nih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Občini Se-
žana,

– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in 
več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot štu-
dentje povprečje 8 in več,

– niso v delovnem razmerju, ne preje-
majo nadomestila za brezposelne pri Za-
vodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo 
statusa zasebnika oziroma samostojnega 
podjetnika.

V primeru mladoletnega prosilca, ga 
v postopku dodeljevanja denarnih spodbud 
zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denar-
ne spodbude se nakažejo na transakcijski 
račun prosilca.
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4. Višina sredstev: višina razpisanih 
sredstev znaša 10.835,00 EUR.

5. Obdobje za porabo sredstev: dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna.

6. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis 
je ponedeljek, 16. 7. 2012.

7. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo 
lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak 
delavnik, v sprejemni pisarni Občine Seža-
na, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna 
št. 1 in pisarni št. 69, pri Tanji Cerkvenik, na 
voljo pa je tudi na spletni strani Občine Se-
žana: http://www.sezana.si.

8. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdela-

na izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in 
na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati 
mora vse obvezne priloge, dokazila in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo prosilci 
priložiti naslednjo dokumentacijo:

– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 
2011/2012,

– spričevalo oziroma potrdilo 
o opravljenih izpitih za preteklo šolsko leto 
(2010/2011),

– fotokopije priznanj na področju doda-
tnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz po-
sameznih predmetnih področij, športnih tek-
movanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih 
za preteklo šolsko leto (2010/2011),

– izjavo o nezavajajočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem raz-

merju, da ne prejema nadomestila za brez-
poselne pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne de-
javnosti in nima statusa zasebnika in samo-
stojnega podjetnika.

Komisija lahko naknadno zahteva 
še predložitev drugih dokumentov, kot do-
kazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi 
dokumentaciji.

9. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Ob-

čina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Seža-
na. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku, 
opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne 
odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev 
denarnih spodbud iz občinskega proračuna 
učencem, dijakom in študentom v Občini 
Sežana za leto 2012«. Na hrbtni strani mora 
biti naslov pošiljatelja.

 
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana 

Telefon: 05 73 10 100, telefaks: 05 73 10 123, www.sezana.si, e-pošta: obcina@sezana.si 
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 66378443, MŠ: 5884047, TRR: 01311-0100005909 
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4. Višina sredstev:  
Višina razpisanih sredstev znaša 10.835,00  EUR. 
 
5. Obdobje za porabo sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.  
 
6. Razpisni rok:  
Rok za prijavo na razpis je ponedeljek, 16.7.2012. 
 
7. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: 
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni 
pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana - pisarna št. 1 in pisarni št. 69 pri Tanji 
Cerkvenik, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.   
    
8. Vsebina vloge: 
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije, biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 
 
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo: 
 potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 2011/2012, 
 spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih za preteklo šolsko leto (2010/2011), 
 fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj - na tekmovanjih v znanju iz 

posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, 
natečajih za preteklo šolsko leto (2010/2011), 

 izjavo o nezavajajočih  podatkih, 
 izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za 

brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja 
pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika. 

 
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti 
navedb v vlogi in priloženi dokumentaciji. 
 
9. Oddaja in dostava vlog: 
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj - vloga 
na javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, 
dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2012«. Na hrbtni strani mora biti naslov 
pošiljatelja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA  
 
 
 
               OBČINA SEŽANA 
  PARTIZANSKA C. 4 
  6210 SEŽANA 
 
 
»Ne odpiraj - vloga na javni razpis za  
dodelitev denarnih spodbud iz občinskega 
 proračuna učencem, dijakom in študentom  
v Občini Sežana za leto 2012«. 

 

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila najkasneje zadnji dan raz-
pisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka.
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Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila naj-
kasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta 
v sprejemni pisarni Občine Sežana ali ni 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin zahtevanih 
z javnim razpisom in razpisno dokumen-
tacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec stri-
nja z vsemi pogoji ter merili razpisa.

10. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna 

komisija najkasneje v osmih dneh od poteka 
roka za prijavo na razpis hkrati odprla vloge, 
ki bodo prispele do razpisanega roka. Od-
piranje vlog ne bo javno. V primeru formal-
no nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da 
v roku 8 dni od dne prejetega obvestila do-
polni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku 
ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.

Komisija bo opravila strokovni pregled 
popolnih vlog in jih v primeru izpolnjenih 
pogojev ocenila na podlagi meril za dode-
litev denarnih spodbud, ki so priloga Pra-
vilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz 
občinskega proračuna učencem, dijakom 
in študentom v Občini Sežana, ter poda-
la predlog prejemnikov denarnih spodbud 
in višino sredstev.

Predlog prejemnikov denarnih spodbud 
se predloži direktorju občinske uprave ozi-
roma vodji notranje organizacijske enote, ki 
izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih 
spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na 
župana Občine Sežana, v roku 8 dni od 
prejema sklepa.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru: o izboru in višini sredstev, dobljenih 
na tem razpisu, bodo prosilci obvešče-
ni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in poda-
ji predloga na seji komisije. Izbranim učen-
cem, dijakom in študentom bodo izdani skle-
pi o izboru prejemnikov denarnih spodbud 
ter višini dodeljenih sredstev.

Občina Sežana

Št. 13/2012 Ob-3194/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Ve-

lenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) in Sklepa o spre-
membah in dopolnitvah sklepa o načrtu pri-
dobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Velenje za leto 2012 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011) 
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim 

zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Ti-

tov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje je nepremičnina, 

enosobno stanovanje št. 28, Šercerjeva 13, 
Velenje, v 7. etaži, ID stavbe št. 2285, parc. 
št. 1823/10, k.o. 964, Velenje, v kvadraturi 
40,66 m2, cena 38.000,00 EUR.

Stanovanje je predmet prodaje s pripa-
dajočim zemljiščem, brez davka na promet 
nepremičnin in stroškov zemljiško knjižnega 
urejanja prenosa lastninske pravice.

III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj 

izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stro-

ške overitve pogodbe pri notarju ter stroške 

vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača 
kupec.

3. Nepremičnina se prodaja po sistemu 
»videno – kupljeno«.

4. Kupec mora skleniti pogodbo 
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejše-
ga ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne 
podpiše prodajne pogodbe v tem roku, za-
pade vplačana varščina v korist prodajalca.

5. Kupec mora plačati kupnino v roku 
8 dni od datuma izstavitve računa. Plačilo 
kupnine v navedenem roku, je bistvena se-
stavina prodajne pogodbe.

6. Nepremičnina ni obremenjena z na-
jemnim razmerjem za nedoločen čas in je 
prazna.

7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami 
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija 
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje 
stvarnega premoženja Mestne občine Ve-
lenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju 

Republike Slovenije ali druge države Evrop-
ske unije in fizične osebe, ki so državljani 
Republike Slovenije ali druge države člani-
ce Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu 
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika, 
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem 
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje 
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi pro-
dajalec,

– kolikor je ponudba podana po poobla-
ščencu, je potrebno predložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.

2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino 
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10 % 
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na 
podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 
SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim skli-
cem na št. 28 76333-7141998-10022012, 
koda namena OTHR, in sicer do roka za 
oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo 
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudni-
kom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru 
najugodnejšega ponudnika. Znesek varšči-
ne se v nobenem primeru ne obrestuje.

V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslo-

vom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponu-

dnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika 

prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o dr-
žavljanstvu;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v pri-
meru, da se ponudba poda po pooblaščen-
cu;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe;

– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne 
sme biti nižja od izhodiščne cene;

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;

– lastnoročno podpisano pisno izjavo 
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji raz-
pisa;

– lastnoročno podpisano izjavo ponudni-
ka, da ponudba velja še 90 dni od dneva 
odpiranja ponudb;

– številko transakcijskega oziroma 
osebnega računa ponudnika za morebitno 
vračilo vplačane varščine in naziv banke 
ponudnika.

VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire 
najugodnejšega ponudnika:

1. Ponudba se bo štela za pravočasno, 
če bo prispela najpozneje do 6. 7. 2012, do 
12. ure, na naslov, Mestna občina Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne 
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo 
nepremičnine – Stanovanje Šercerjeva 13, 
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v spreje-
mni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) 
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj nave-
deni naslov.

2. Nepravočasne ponudbe ali pravoča-
sne, vendar nepopolne ponudbe, bo Ko-
misija za razpolaganje, upravljanje in pri-
dobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje izločila in o tem obvestila 
ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, 
ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo 
dopolni do odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb je javno in bo po-
tekalo v sejni sobi št. II/Urada za razvoj in 
investicije Mestne občine Velenje, dne 6. 7. 
2012, ob 12.30. Predstavniki ponudnikov se 
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in 
pooblastilom ponudnika.

4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila Komisija za razpolaganje, upravlja-
nje in pridobivanje stvarnega premoženja 
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse po-
nudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po 
odpiranju ponudb.

5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran 
tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja 
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim 
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pogodbe ustavi.

VII. Informacije: vse informacije in poja-
snila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-
mičnine v času razpisa lahko zainteresirani 
ponudniki dobijo na Mestni občini, Velenje 
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, 
med 9. in 12. uro, na tel. 03/89-61-674.

Mestna občina Velenje

Št. 3528-5/2012 Ob-3264/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 

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

javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih 
prostorov v najem v Mestni občini 
Koper z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni 

prostori:
– Čevljarska ulica 14, Koper, z oznako ID 

stavbe 2605-725, prostor, v izmeri 45,45 m2 
poslovne površine, nahaja se v pritličju stav-
be na parceli št. 714, k.o. Koper, oddajamo 
za skladiščno dejavnost. Izklicna mesečna 
najemnina znaša 190,14 €, za mesec junij 
2012;

– Kidričeva ulica 23a, Koper, z ID ozna-
ko 2605-2050-1, poslovni prostor, v izmeri 
115,43 m2, oddajamo za trgovsko ali mirno 
storitveno dejavnost. Izklicna mesečna naje-
mnina znaša 898,56 €, za mesec junij 2012;

– Kidričeva ulica 46, Koper, z oznako ID 
stavbe 2605-431, pisarniški prostori, v izme-
ri 73,98 m2, v I. nadstropju poslovno stano-
vanjskega objekta, oddajamo za pisarniško 
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dejavnost. Izklicna mesečna najemnina zna-
ša 532,73 €, za mesec junij 2012;

– Sp. Škofije 182, z ID oznako 
2595-1669/6, usposobljen poslovni prostor 
z uporabnim dovoljenjem, nahaja se v pritli-
čju poslovno stanovanjskega objekta, v iz-
meri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko de-
javnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 
199,45 €, za mesec junij 2012;

– Sp. Škofije 182, z ID oznako 
2595-1669/6, delno usposobljen poslovni 
prostor, nahaja se v I. nadstropju poslovno 
stanovanjskega objekta, v izmeri 41,14 m2, 
oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno 
dejavnost. Izklicna mesečna najemnina zna-
ša 204,47 €, za mesec junij 2012;

– Staničev trg 19, Koper, z ID oznako 
2605-1124-1, poslovni prostor, v izme-
ri 54,19 m2 poslovne površine, nahaja se 
v pritličju objekta na parceli št. 956, k.o. Ko-
per, oddajamo za trgovsko ali mirno obrtno 
storitveno dejavnost. Izklicna mesečna naje-
mnina znaša 320,89 €, za mesec junij 2012;

– Tominčeva ulica 7, Koper, z ID oznako 
2605-893-1, usposobljeni pisarniški prosto-
ri, nahajajo se v II. nadstropju in mansardi 
objekta, v izmeri 120,00 m2, oddajamo za 
pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna na-
jemnina znaša 922,14 m2, za mesec junij 
2012;

– Župančičeva ulica 26, Koper, z ID 
oznako 2605-1204-2, usposobljen poslovni 
prostor, v izmeri 42,40 m2 poslovne površi-
ne, oddajamo za opravljanje mirne storitve-
ne dejavnosti. Izklicna mesečna najemnina 
znaša 301,80 €, za mesec junij 2012.

Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe 

z razpisno dokumentacijo (vključno s potr-
dilom o plačani varščini za resnost ponud-
be), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj 
– ponudba za najem poslovnega prostora 
v Kopru, navede se naslov prostora, za ka-
terega je najemnik zainteresiran, z oznako 
3528-5/2012« na naslov: Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje 
do 11. 7. 2012.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in 
naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudni-
ki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti 
ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 
Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in 
v sredo tudi od 14. do 17. ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka 
za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb, prispelih v roku za 

oddajo ponudb bo javno, dne 12. 7. 2012, 
ob 10.30, na naslovu: Mestna občina Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pri-
tličje.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na 
javni razpis lahko zainteresirani ponudni-
ki iztiskajo na spletni strani Mestne občine 
Koper na naslovu: www.koper.si. ali jo pre-
vzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, v času uradnih ur.

Za dodatne informacije lahko zaintere-
sirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo 
Urad za nepremičnine – poslovni prostori, 
tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.

II. Ta sklep velja takoj.
Mestna občina Koper

 Ob-3289/12
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-

nje, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 51/10 in 
84/10), Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 126/06 
– ZJPZ, 127/06, 38/10 in 57/11), Energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 
EZ – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12) in Odloka 
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja go-
spodarske javne službe oskrbe s toploto za 
daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, 
KS Štefan, KS Račje selo in KS Dolenja 
Nemška vas (Uradni list RS, št. 18/12 z dne 
9. 3. 2012) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije  

za izvajanje lokalne gospodarske 
 javne službe oskrbe s toploto  

za daljinsko ogrevanje na območju  
KS Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo 

 in KS Dolenja Nemška vas
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina 

Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Podatki o objavi koncesijskega akta: 

Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvaja-
nja gospodarske javne službe oskrbe s to-
ploto za daljinsko ogrevanje na območju KS 
Trebnje, KS Štefan, KS Račje selo in KS Do-
lenja Nemška vas (Uradni list RS, št. 18/12 
z dne 9. 3. 2012).

III. Predmet javnega razpisa: podelitev 
koncesije za izvajanje gospodarske javne 
službe oskrbe s toploto za daljinsko ogre-
vanje na območju KS Trebnje, KS Štefan, 
KS Račje selo in KS Dolenja Nemška vas.

Gospodarska javna služba obsega zlasti:
– izgradnjo vseh elementov omrežja, ki 

so potrebni za pro izvodnjo in prenos toplo-
te za daljinsko ogrevanje do uporabniških 
naprav,

– prenos toplote za daljinsko ogrevanje 
po distribucijskem omrežju do uporabnikov,

– prodaja toplote za daljinsko ogrevanje 
uporabnikom skladno s tarifnim sistemom, 
razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne 
službe,

– investicijsko načrtovanje in gospodar-
jenje z objekti in napravami, potrebnimi za 
izvajanje javne službe,

– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in teh-

nično tehnoloških izboljšav,
– vodenje katastra primarnega in sekun-

darnega distribucijskega omrežja, vključno 
z vsemi objekti in napravami ter registra 
priključkov na distribucijsko omrežje,

– izvajanje meritev in preizkusov delova-
nja distribucijskega omrežja,

– intervencije na objektih in napravah 
DOLB,

– vodenje pripravljalnih del in investicij 
v nove objekte ter naprave,

– priprava in vodenje odškodninskih po-
stopkov proti povzročiteljem škode na na-
pravah, objektih in omrežju,

– vodenje evidence o porabljeni energiji 
po posameznih odjemnih mestih,

– druge storitve, ki jih določajo zakoni ali 
drugi podzakonski akti.

Izvajalec javne službe mora poleg nave-
denih nalog izvajati tudi vse druge naloge 
in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo 
povezane. Javno službo izvaja z objekti in 
napravami distribucijskega omrežja, ki jih 
bo sam zgradil.

Koncesionar bo sam pridobil zemljišče 
ali stavbno pravico na zemljišču, za izgra-
dnjo objektov in nemoteno opravljanje de-
javnosti, ter je dolžan zgraditi in zagotoviti 
obratovanje in vzdrževanje kotlovnice ter 

deponije goriva. V fazi izvajanja bo moral 
koncesionar na lastne stroške pridobiti ze-
mljišča in/ali služnostne pravice in skleniti 
služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer 
bo potekala trasa toplovoda in urediti posto-
pek vpisa lastnine in/ali služnostnih pravic 
v zemljiško knjigo.

IV. Območje koncesije: koncesija se po-
deljuje za celotno območje določeno v od-
loku. Koncesionar je na podlagi podeljene 
koncesije dolžan izgraditi DOLB omrežje 
na območju mesta Trebnje skladno z zah-
tevami in v obsegu določenem z razpisno 
dokumentacijo. Koncesionar mora poskrbeti 
za priključitev vseh zahtevanih objektov na 
distribucijsko omrežje ter na območju, ki je 
kot obvezno določeno skladno z razpisno 
dokumentacijo, zagotoviti tudi priklop vsem 
uporabnikom, ki izrazijo interes in izpolnju-
jejo pogoje za priklop.

V preostalem območju koncesionar ni 
dolžan izgraditi distribucijskega omrežja. 
Koncesionar sam oceni ekonomsko upra-
vičenost investicije v širitev omrežja na pre-
ostala območja, ki so predmet koncesije in 
niso zajeta v območju, ki ga mora koncesio-
nar obvezno pokrivati.

V. Začetek in trajanje koncesije: konce-
sija se podeli za določen čas 25 let. Konce-
sijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve 
koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske 
pogodbe se lahko skladno z Odlokom o na-
činu, predmetu in pogojih izvajanja gospo-
darske javne službe oskrbe s toploto za 
daljinsko ogrevanje na območju KS Trebnje, 
KS Štefan, KS Račje selo in KS Dolenja 
Nemška vas podaljša.

VI. Uporabniki storitev javne službe: upo-
rabniki storitev javne službe so pravne in 
fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji 
objektov na območju izvajanja koncesije, ki 
sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogod-
bo o priključitvi na distribucijsko omrežje in 
o oskrbi s toploto za daljinsko ogrevanje.

VII. Razpisna dokumentacija in pojasnje-
vanje razpisne dokumentacije:

– Javni razpis je objavljen na spletni 
strani naročnika: http://www.trebnje.si/ in na 
portalu javnih naročil: http://www.enaroca-
nje.si/. Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletni strani naročnika: http://www.treb-
nje.si/, 24 ur dnevno v času od objave tega 
javnega poziva, najkasneje do zadnjega dne 
za oddajo prijave. Razpisna dokumentacija 
je na voljo brezplačno.

– Dodatna pojasnila razpisne dokumen-
tacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pi-
sni obliki preko portala e-naročanje. Poja-
snila na pisna vprašanja bodo objavljena 
na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na 
vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni 
del razpisne dokumentacije in so za prija-
vitelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna vpra-
šanja je 10 dni pred rokom za oddajo prijav, 
do 10. ure. Naročnik/koncedent si pridržuje 
pravico, da razpisno dokumentacijo delno 
spremeni ali dopolni. Spremembe in dopol-
nitve objavi na portalu javnih naročil ter po 
potrebi podaljša rok za oddajo prijav. More-
bitne spremembe in dopolnitve razpisne do-
kumentacije postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije.

VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pri-
javitelj in kjer je zahtevano izkazati z ustre-
znimi dokazili:

– Prijavitelj mora biti registriran oziroma 
mora izpolnjevati pogoje za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet koncesije in izpol-
njuje pogoje po 4. členu Zakona o gospo-
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darskih 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 register samostojnih podjetni-
kov oziroma ima obrtno dovoljenje.

– Prijavitelj mora razpolagati z ustrezno 
licenco za opravljanje energetske dejavno-
sti.

– Prijavitelj mora predložiti idejno zasno-
vo toplovodnega omrežja (grafični prikaz in 
opis nameravane gradnje) za območje iz-
vajanja javne službe, načrt vzdrževanja na-
vedenega omrežja ter načrt priključevanja 
že izgrajenih objektov na toplotno omrežje.

– Prijavitelj mora predložiti predlog tarif-
nega sistema javne službe, skladen z zako-
nom in drugimi predpisi.

– Prijavitelj mora zaposlovati zadostno 
število strokovnih kadrov in biti ustrezno teh-
nično opremljeni za samostojno opravljanje 
nalog, ki so predmet koncesije.

– Prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik 
ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo de-
janje, določeno v prvem in drugem odstavku 
42. člena ZJN-2.

– Proti prijavitelju ni uveden ali začet po-
stopek stečaja, likvidacije ali prisilne porav-
nave v skladu s predpisi.

– Prijavitelj ni bil v katerikoli državi 
s pravnomočno sodbo obsojen za presto-
pek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, 
ki po pravu te države predstavlja kaznivo 
dejanje.

– Prijavitelj je v primeru samostojne prija-
ve samostojno, v primeru skupne prijave pa 
so vsi prijavitelji skupaj sposobni zagotavljati 
vse dobrine, ki so predmet gospodarske jav-
ne službe na kontinuiran in kvaliteten način, 
ob upoštevanju veljavne zakonodaje, pred-
pisov, normativov in standardov.

– Prijavitelj izpolnjuje obveznosti v zvezi 
s plačili davkov in prispevkov za socialno 
varnost v skladu z zakonodajo Republike 
Slovenije oziroma z zakonodajo države 
v kateri ima svoj sedež,

– Prijavitelj ni uvrščen na seznam po-
slovnih sub jektov, s katerimi na podlagi do-
ločb Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spre-
membami; ZIntPK) naročnik (koncedent) ne 
sme poslovati ter ni na seznamu prijavite-
ljov z negativnimi referencami, ki ga vodi 
Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
v skladu z ZJN-2.

– Prijavitelj zagotavlja interventno izvaja-
nje javne službe ob vsakem času, v skladu 
z določbami koncesijske pogodbe.

– Prijavitelj mora izpolnjevati tudi druge 
pogoje, potrebne za udeležbo v postopku 
podelitve koncesije, določene z veljavnim 
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil ter sprejema vse pogoje iz razpisne 
dokumentacije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj 
ter načini dokazovanja, so podrobneje dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

IX. Pogoji za predložitev skupne vloge: 
v skladu z razpisno dokumentacijo.

X. Celotna vloga na razpis mora biti 
v skladu z navodili in vsebovati vso doku-
mentacijo zahtevano v razpisni dokumen-
taciji. Nepopolne prijave in prijave, ki ne 

bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo 
izločene iz nadaljnje obravnave, razen če so 
pomajkljive v delu, kjer jih je skladno z dolo-
čili razpisne dokumentacije in ob smiselnem 
upoštevanju zakona, ki ureja javno naroča-
nje, mogoče dopolnjevati. Rok za dopolnje-
vanje prijave bo glede na obseg dopolnitev 
naveden v pozivu na dopolnitev.

XI. Prijavitelji morajo skladno z razpisno 
dokumentacijo predložiti prijavi strokovne 
reference in druga dokazila iz katerih izhaja 
usposobljenost prijavitelja.

XII. Rok in način predložitve prijav:
– Prijave morajo do roka za oddajo prijav 

prispeti na naslov naročnika: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

– Končni rok za oddajo prijav je 21. 8. 
2012, do 10. ure.

– Prijave morajo ne glede na način do-
stave (osebno ali po pošti s priporočeno 
pošiljko) do naročnikovega vložišča prispeti 
do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem 
primeru se štejejo prijave za prepozne.

– Prijave morajo biti pripravljene v skladu 
z določili razpisne dokumentacije.

XIII. Postopek izbire:
– O izbiri koncesionarja odloča občin-

ska uprava z upravno odločbo. Pred izda-
jo odločbe o izbiri pridobi občinska upra-
va predlog posebne komisije za vodenje 
razpisa, ki jo imenuje župan.

– Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je 
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. 
Pravno varstvo v postopku je zagotovljeno 
v skladu z določbami zakona, ki ureja uprav-
ni postopek.

– Koncesionar je edini izvajalec javne 
službe na območju, za katerega je bila skle-
njena koncesijska pogodba.

– Koncesionar pridobi izključno pravico 
gradnje in upravljanja z lokalnim distribucij-
skim omrežjem.

XIV. Merila za ocenjevanje prijav:
– cena (neto cena v EUR brez DDV) za 

storitve javne službe, in sicer cena za enoto 
priključne moči v EUR/kW/leto in cena za 
toploto v EUR/kWh; sestavljena iz fiksnega 
dela in variabilnega dela;

– čas vzpostavitve javne službe;
– obseg pokritosti območja;
– dosedanje pozitivne reference na po-

dročju izvajanja primerljive gospodarske 
javne službe;

– delež toplote za daljinsko ogrevanje 
pro izvedene z uporabo obnovljivih virov 
energije;

– delež energentov iz področja Občine 
Trebnje.

Podrobnejša razčlenitev in točkovanje 
zgoraj navedenih meril je predmet razpisne 
dokumentacije.

XV. Odpiranje prijav: javno odpiranje pri-
jav po potekalo v sejni sobi, na sedežu na-
ročnika, Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 
Trebnje, dne 21. 8. 2012, ob 11. uri.

XVI. Navedba finančnih zavarovanj za 
resnost prijave: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

XVII. Zapisnik o javnem odpiranju prijav 
bo poslan kandidatom v roku treh delovnih 
dni od odpiranja prijav.

Občina Trebnje
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Št. 64/2012 Ob-3241/12
Višja strokovna šola za gostinstvo in 

turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 
Bled, ki jo zastopa direktorica Jana Špec 
(v nadaljevanju: organizator javne dražbe), 
v skladu 33. členom v zvezi z 21. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) objavlja

2. javno dražbo
za prodajo premičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Višja strokovna šola za gostinstvo 
in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 
Bled.

Postopek javne dražbe premičnin vodi 
Komisija Višje strokovne šole za gostin-
stvo in turizem Bled, imenovana s Sklepom 
št. 002/2012 A II, z dne 11. 6. 2012.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja premič-
nin po metodi javne dražbe.

3. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je inventar oziro-

ma osnovna sredstva Šolskega hotela Asto-
ria Bled, Prešernova 44, 4260 Bled – učni 
center Višje strokovne šole za gostinstvo in 
turizem Bled, po seznamu inventarja oziro-
ma osnovnih sredstev z inventarnimi števil-
kami, ki je sestavni del in priloga te objave 
javne dražbe.

Izklicna cena posameznih premičnin iz-
haja iz seznama inventarja z inventarnimi 
številkami, ki je sestavni del in priloga te ob-
jave javne dražbe. Ponudnik lahko dviguje 
izklicno ceno za naslednje vrednosti:

meta prodaje. Kupcu se za plačani znesek 
takoj izda blagajniški prejemek.

6. Opozorilo: organizator javne dražbe 
ali pooblaščena oseba s soglasjem pred-
stojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, 
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne nastale stroške.

7. Pogoji in pravila javne dražbe
Dražitelji morajo pred pričetkom javne 

dražbe komisiji na vpogled predložiti:
– izpisek iz poslovnega registra za prav-

ne osebe in samostojne podjetnike (ne sta-
rejši od 10 dni) oziroma identifikacijski do-
kument (potni list ali osebna izkaznica) za 
fizične osebe;

– pooblastilo za udeležbo na javni draž-
bi, kolikor pravno ali fizično osebo zastopa 
pooblaščenec;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(velja za pravne osebe in s.p.);

– izjavo ponudnika, da zoper njega ni 
uveden ali začet postopek prisilne poravna-
ve, stečajni postopek, likvidacijski postopek 
ali drug postopek, katerega posledica ali na-
men je prenehanje njegovega poslovanja ali 
katerikoli drug postopek, podoben navede-
nim postopkom, skladno s pravili države v ka-
teri ima sedež (velja za pravne osebe in s.p.);

– izjavo ponudnika, član poslovodstva ali 
nadzornega organa ali zastopnika ponudni-
ka, kot ga določa ZFPPIPP, v dveh letih pred 
iztekom roka za oddajo ponudb ni bil druž-
benik z lastniškim deležem, večjim od 25 % 
ali delničar z lastniškim deležem večjim od 
25 % ali član poslovodstva ali nadzornega 
organa ali zastopnik sub jekta, nad katerim 
je bil začet stečajni postopek ali postopek 
prisilne poravnave ali postopek prisilnega 
prenehanja (velja za pravne osebe in s.p.).

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila dražbo, izločeni iz postopka.

Ponudnik poda svojo višjo ponudbo na 
sledeč način:

– ko voditelj javne dražbe omeni višjo 
ponudbo od tedaj dosežene, ponudnik dvi-
gne številko, ki jo dobi pred začetkom javne 
dražbe. Kolikor znesek dvigne več ponu-
dnikov, ima prednost tisti, ki številko dvigne 
prvi. Kolikor ni mogoče ugotoviti, zaradi is-
točasnega dviga več številk, ima prednost 
ponudnik z nižjo številko;

– na dražbi uspe ponudnik, ki ponudi 
najvišjo ceno, v primeru enakih ponudb pa 
ponudnik z najnižjo številko;

– dražba za posamezno nepremičnino je 
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo;

– ponudnik je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni podana višja ponudba. V primeru, 
da je ponudnik samo eden, je predmet pro-
daje prodan za izklicno ceno, če sta ponu-
dnika dva ali več in nihče ne zviša izklicne 
cene, je predmet prodaje prodan ponudniku 
z nižjo številko.

Višja strokovna šola za gostinstvo  
in turizem Bled

Št. 14/2012 Ob-3206/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Vele-

nje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-

Javne dražbe

od 1,00 EUR do 50,00 EUR za 5,00 EUR,

od 51,00 EUR do 100,00 EUR za 10,00 EUR,

od 101,00 EUR do 200,00 EUR za 20,00 EUR,

od 201,00 EUR do 400,00 EUR za 30,00 EUR,

od 401,00 EUR do 5.000,00 EUR za 50,00 EUR.

Prodaja bo potekala po načelu »videno–
kupljeno«. Organizator javne dražbe ne od-
govarja za kvaliteto prodajanega inventarja, 
zato poznejših reklamacij ne bo upošteval.

4. Datum javne dražbe in ogleda nepre-
mičnin

Javna dražba bo v torek, dne 10. 7. 
2012, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih 
Šolskega hotela Astoria Bled, na naslovu 
Prešernova 44, 4260 Bled.

Ogled premičnin bo možen v petek, dne 
6. 7. 2012, od 9. do 12. ure, na naslovu 
Prešernova 44, 4260 Bled. Za informacije 
v zvezi z ogledom ali v zvezi s prijavo in 
izvedbo javne dražbe se obrnite na Vidic 
Marka, tel. 051/313-363, e-pošta marko.vi-
dic@vgs-bled.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izved-
bo javne dražbe, prijavo udeležbe ter sama 
objava javne dražbe s prilogo bo objavljena 
na internetni strani: www.vgs-bled.si.

5. Plačilni pogoji: kupnino za predmetno 
premičnino je potrebno plačati v gotovini 
takoj po končani dražbi posameznega pred-
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nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Sklepa 
o načrtu ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Velenje za leto 2012 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 29/10, 23/11, 
2/12, 6/12, 8/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, Velenje.

II. Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet javne dražbe so:
1. Poslovni prostor v stavbi št. 3503, k.o. 

964 Velenje, na naslovu Šaleška 19a v Vele-
nju, z ID znakom nepremičnine 964-3503-14 
(prostori nad nekdanjim KSC-jem). Poslovni 
prostor, v izmeri 349,01 m2 se nahaja v pr-
vem nadstropju poslovne stavbe, kar ob-
sega poslovni prostor 337,50 m2 in hodnik, 
v izmeri 11,51 m2. Stavba se nahaja v centru 
mesta, ima sanitarije in ločen vhod. Poslov-
ni prostor je delno zaseden z najemniki, ki 
bodo prostor izpraznili v roku enega meseca 
po podpisu prodajne pogodbe. Poslovni pro-
stor je prost vseh drugih bremen.

Izklicna cena znaša 256.000,00 EUR.
2. Poslovni prostor v stavbi št. 3549 (ka-

tastrski podatek), k.o. 964 Velenje, na na-
slovu Trg mladosti 2 v Velenju, z ID znakom 
964-2571/4-0 (nekdanji prostori Zavoda za 
urbanizem Velenje). Predmet prodaje je 
10/11, parc. št. 2571/4, k.o. 964 Velenje, ki 
v naravi predstavlja ločen poslovni prostor, 
v izmeri 497,75 m2, in se nahaja v pritličju 
468,36 m2, ter v mansardi 29,40 m2 poslov-
ne stavbe. Poslovni prostor je popolnoma 
ločen od poslovnega prostora solastnikov. 
Stavba se nahaja v neposredni bližini zdra-
vstvenega doma in večjega parkirišča. Po-
slovni prostor je obnovljen, ima ločen vhod, 
ima sanitarije in je nezaseden. Poslovni pro-
stor je prost vseh bremen.

Izklicna cena znaša 550.000,00 EUR.
3. Apartma v naselju Mareda, ki se na-

haja v Novigradu v Republiki Hrvaški. Apart-
ma št. 209229 se nahaja na lokaciji 2 in 
v objektu 9, ter meri 38,72 m2. Prodajalke 
so Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj 
ter Občina Šmartno ob Paki in so lastnice 
apartmaja. Vpis v zemljiško knjigo še ni ure-
jen, lastništvo prodajalk se izkazuje s pro-
dajno pogodbo (Ugovor o prodaji stana, br. 
208/86/MP).

Izklicna cena znaša 44.000,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine:
– za predmet prodaje pod zap. št. 1. in 2. 

je 5.000,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zap. št. 3. je 

1.000,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje
1. Poslovni prostori bodo prodani draži-

telju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
2. Poslovni prostori se prodajajo po sis-

temu »videno–kupljeno«.
3. Solastniki nepremičnine pod za-

poredno št. 2. imajo na podlagi 66. člena 
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 
št. 87/02 in 18/07) pri odkupu poslovnega 
prostora predkupno pravico, ki jo lahko na 
podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavlja-
jo v 30 dneh, po prejemu pisnega obvestila 
Mestne občine Velenje o višini izdražene 
cene. Zakoniti predkupni upravičenec mora 
hkrati z izjavo o uveljavljanju predkupne pra-

vice plačati tudi varščino v višini 10 % izklic-
ne cene, ki se zadrži, če ne plača kupnine 
v roku, ki je določen v točki 5. tega razdelka.

4. V roku 15 dni po zaključeni javni draž-
bi in prejemu izjave zakonitega predkupne-
ga upravičenca (samo za predmet prodaje 
pod zap. št. 2) bo prodajalec z najugodnej-
šim dražiteljem sklenil prodajno pogodbo. 
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal po-
godbe, se šteje, da je od nakupa odstopil 
in ima prodajalec pravico zadržati vplačano 
varščino. V primeru uveljavljanja predkupne 
pravice (samo za predmet prodaje pod zap. 
št. 2) s strani zakonitega predkupnega upra-
vičenca se rok za sklenitev pogodbe ustre-
zno podaljša za čas, ki je z zakonom predpi-
san za uveljavitev predkupne pravice.

5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
od izdaje računa je bistvena sestavina pro-
dajne pogodbe.

6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še davek na promet nepremič-
nin, notarske stroške overitve podpisa pro-
dajalca ter stroške vknjižbe lastninske pra-
vice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi. Davek za poslovne prostore pod zap. 
št. 1 in 2 znaša 2 % od kupnine dosežene 
z dražbo, za predmet prodaje pod zap. št. 3 
pa znaša 5 % (skladno z Zakonom o davku 
na promet z nepremičninami oziroma Zako-
nom o porezu na promet nekretnina, ki velja 
na območju Republike Hrvaške).

V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v ponedeljek, 

9. 7. 2012, na sedežu Mestne občine Ve-
lenje, Titov trg 1, Velenje, v sobi št. 305/III, 
z začetkom ob 11. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 
VI. točke te objave.

VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Organizator javne dražbe bo potrdil vse 

pravilne in pravočasne prijave.
Javna dražba se bo opravila v sloven-

skem jeziku.
I. Za predmet prodaje pod zap. št. 1. 

in 2.:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo sa-

mostojni podjetniki posamezniki, fizične ali 
pravne osebe, pod pogojem, da so drža-
vljani Republike Slovenije ali druge države 
članice Evropske unije oziroma imajo sedež 
v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici 
Evropske unije ter da se pravočasno in pra-
vilno prijavijo, tako da:

– plačajo varščino in predložijo dokazilo 
o njenem plačilu,

– predložijo pooblastilo, ki se mora na-
našati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v pri-
meru, če se v imenu ponudnika javne draž-
be udeleži pooblaščenec,

– predložijo izpisek iz AJPES (samo za 
pravne osebe) oziroma izpis iz Poslovnega 
registra Slovenije (za samostojne podjetni-
ke posameznike), ki ne smeta biti starejša 
od enega meseca na dan izvedbe javne 
dražbe,

– predložijo izvirnik osebnega dokumen-
ta (potni list ali osebna izkaznica), če se 
prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik 
posameznik ter zastopniki in pooblaščenci 
pravnih oseb).

II. Za predmet prodaje pod zap. št. 3.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo drža-

vljani Republike Hrvaške in pravne osebe 
s sedežem v Republiki Hrvaški, fizične ali 
pravne osebe pod pogojem, da so državljani 
Republike Slovenije ali druge države članice 

Evropske unije oziroma imajo sedež v državi 
članici Evropske unije. Državljanstvo se iz-
kazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma 
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je 
razviden podatek o državljanstvu (potni list, 
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se 
izkazuje z izpisom iz AJPES.

Pravne osebe na javni dražbi predložijo 
izpisek iz AJPES (samo za pravne osebe, ki 
ne smeta biti starejša od enega meseca na 
dan izvedbe javne dražbe.

Fizične osebe na javni dražbi predloži-
jo izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ter 
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

2. Na javni dražbi lahko sodelujejo tudi fi-
zične osebe, ki niso državljani Republike Hr-
vaške, Republike Slovenije ali druge države 
članice Evropske unije in pravne osebe, ki 
nimajo sedeža v Republiki Hrvaški, Republi-
ki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske 
unije, vendar pod pogojem vzajemnosti ozi-
roma recipročnosti, če soglasje za to poda 
minister za zunanje zadeve Republike Hr-
vaške, po predhodno pridobljenem mnenju 
ministra za pravosodje Republike Hrvaške.

Ti dražitelji morajo poleg izpiska iz AJ-
PES (samo za pravne osebe), ki ne sme biti 
starejši od enega meseca na dan izvedbe 
javne dražbe, fizične osebe pa poleg predlo-
žitve izvirnika osebnega dokumenta (potni 
list ali osebna izkaznica), na javni draž-
bi predložiti še potrdilo o vzajemnosti ter 
soglasje ministra za zunanje zadeve Repu-
blike Hrvaške.

VII. Varščina
1. Dražitelji nepremičnin pod zap. 

št. 1. in 2. morajo do začetka javne draž-
be vplačati varščino, ki znaša 10 % izklic-
ne cene, na podračun proračuna EZR Me-
stne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 
0018 411, z obveznim sklicem na št. SI28 
76333-7141998-22062012, koda namena 
OTHR, z navedbo »plačilo varščine za ne-
premičnino pod zap. št.____.«

Dražitelji nepremičnine pod zap. št. 3. 
morajo do začetka javne dražbe vplača-
ti varščino, ki znaša 10 % od izklicne 
cene, na podračun proračuna EZR Me-
stne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 
0018 411, z obveznim sklicem na št. SI28 
76333-7141998-22062012, SWIFT CODE: 
BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z naved-
bo »plačilo varščine za nepremičnino pod 
zap. št. ___.«

2. Plačana varščina se najugodnejšemu 
dražitelju vračuna v kupnino, ostalim draži-
teljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe.

3. Če dražitelj ne sklene pogodbe v roku 
ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži var-
ščino.

VIII. Drugi pogoj in pravila javne dražbe
1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je 

ponudil najvišjo ceno.
2. Javna dražba za poslovni prostor je 

končana, ko voditelj javne dražbe trikrat ne-
uspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za 
izvedbo postopka prodaje poslovnih prosto-
rov.

4. Prodajalec na podlagi te javne dražbe 
ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in 
lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe 
ustavi.

5. Vsaka nepremičnina se bo dražila po-
sebej.
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IX. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije o pogojih javne dražbe in ogledom 
poslovnega prostora lahko interesenti dobijo 
pri Bojanu Čampi, na tel. 041/635-206, od 
ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.

Mestna občina Velenje

Št. 478-309/2012 Ob-3263/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 

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

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne 

občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

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

2. Opis predmeta prodaje:
1. nepremičnina s parc. št. 2780, k.o. 

Koštabona, stavbišče, v izmeri 18 m2, za 
izklicno ceno 2.573,00 €, brez 2 % davka na 
promet nepremičnin;

2. poslovni objekt t. i. Libertas, stoječ 
na parc. št. 122/1, k.o. Koper, s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem z dela parc. 
št. 122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, v iz-
meri 995 m2, za izklicno ceno 579.851,00 €, 
brez 2 % davka na promet nepremičnin ozi-
roma 20 % DDV;

3. nepremičnina s parc. št. 3320, k.o. 
Marezige, stanovanjska stavba, v izmeri 
64 m2 in dvorišče, v izmeri 188 m2, vse 
v skupni izmeri 252 m2, za izklicno ceno 
26.708,00 €, brez 2 % davka na promet ne-
premičnin;

4. poslovni objekt na naslovu So-
čerga 3, stoječ na parc. št. 4960/3, k.o. So-
čerga, za izklicno ceno 104.065,00 €, brez 
2 % davka na promet nepremičnin;

5. nepremičnina s parc. št. 6351, 
k.o. Škofije, stanovanjska stavba, v izmeri 
66 m2, za izklicno ceno 16.499,00 €, brez 
2 % davka na promet nepremičnin;

6. nepremičnine s parc. št. 5718/4, 
5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 
5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse 
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za 
izklicno ceno 3.506.860,00 €, brez 20 % 
DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin;

7. nepremičnina s parc. št. 526/11, 
k.o. Hribi, v izmeri 709 m2, za izklicno ceno 
63.011,00 €, brez 20 % DDV;

8. nepremičnina s parc. št. 526/13, 
k.o. Hribi, v izmeri 621 m2, za izklicno ceno 
59.075,00 €, brez 20 % DDV;

9. nepremičnine s parc. št. 1787/2, 
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 
1809/2, 54.S in 309.S, k.o. Jernej, 
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 
3.259.600,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 % 
davek na promet nepremičnin;

10. nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 
1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 
2.691 m2, za izklicno ceno 390.195,00 €, 
brez 20 % DDV;

11. nepremičnine s parc. št. 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semede-
la, v skupni izmeri 9.052 m2, za izklicno ceno 
1.246.913,00 €, brez 20 % DDV;

12. nepremičnine s parc. št. 1969/3, 
1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, 
v skupni izmeri 10.140 m2, za izklicno ceno 
1.320.735,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 % 
davka na promet nepremičnin;

13. nepremičnina s parc. št. 2013/11, 
k.o. Semedela, v izmeri 2.480 m2, za izklic-
no ceno 323.020,00 €, brez 20 % DDV;

14. nepremičnina s parc. št. 183/1, 
k.o. Semedela, v izmeri 3904 m2, za izklicno 
ceno 483.980,00 €, brez 20 % DDV;

15. nepremičnina s parc. št. 644, k.o. 
Vanganel, v izmeri 1713 m2, za izklicno ceno 
99.030,00 €, brez 20 % DDV;

16. nepremičnina s parc. št. 1124/7, 
k.o. Jernej, v izmeri 326 m2, za izklicno ceno 
21.402,00 €, brez 20 % DDV;

17. nepremičnini s parc. št. 287/1 
in 291/3, obe k.o. Koper, v skupni izmeri 
21 m2, za izklicno ceno 1.805,00 €, brez 
20 % DDV;

18. nepremičnini s parc. št. 2349 in 
2350, obe k.o. Osp, v skupni izmeri 94 m2, 
za izklicno ceno 3.132,00 €, brez 20 % DDV;

19. nepremičnina s parc. št. 298/9, 
k.o. Semedela, v izmeri 313 m2, za izklicno 
ceno 26.966,00 €, brez 20 % DDV;

20. nepremičnine s parc. št. 47/1, k.o. 
Semedela, dvorišče, v izmeri 961 m2, s parc. 
št. 47/3, k.o. Semedela, stavbišče, v izmeri 
16 m2 ter s parc. št. 47/4, k.o. Semedela, 
stavbišče, v izmeri 21 m2, v skupni izmeri 
998 m2, za izklicno ceno 162.370,00 €, brez 
20 % DDV oziroma 2 % davka na promet 
nepremičnin;

21. nepremičnina s parc. št. 5465, k.o. 
Truške, v izmeri 169 m2, za izklicno ceno 
7.952,00 €, brez 20 % DDV;

22. nepremičnina s parc. št. 5466, k.o. 
Truške, v izmeri 53 m2, za izklicno ceno 
3.361,00 €, brez 20 % DDV;

23. nepremičnina s parc. št. 203, k.o. 
Truške, v izmeri 302 m2, za izklicno ceno 
15.160,00 €, brez 20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 

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

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

5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu vi-

deno–kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 2780, k.o. Ko-

štabona, se nahaja na ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Puče.

Poslovni objekt t. i. »Libertas«, stoječ 
na parc. št. 122/1, k.o. Koper, s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem z dela parc. 
št. 122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, se 
nahaja na skrajnem severnem obrobju sta-
rega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za cen-
tralne dejavnosti, v naselju Koper.

Nepremičnina s parc. št. 3320, k.o. Ma-
rezige, se nahaja na ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v zaselku Rojci. V naravi gre za dotrajan 
objekt.

Nepremičnina – poslovni objekt na par-
celi številka 4960/3, k.o. Sočerga, se nahaja 
v naselju Sočerga. Je oddaljen od urbanih 
centrov je v bližini meje s Hrvaško. Objekt 
je bil zgrajen v letu 1991.

Nepremičnina s parc. št. 6351, k.o. Ško-
fije, se nahaja na ureditvenem območju za 
poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki 
je namenjeno za mešano urbano rabo. Gre 

za dotrajano stanovanjsko stavbo, v kateri 
se nahaja obok, ki predstavlja prehod ozi-
roma dostopno pot, za katero bo v prodajno 
pogodbo vključena služnostna pravica v ko-
rist Mestne občine Koper.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 
5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse k.o. 
Bertoki, se nahajajo v ureditvenem obmo-
čju za poselitev, na območju za pro izvodne 
dejavnosti, na območju Sermina.

Nepremičnini s parc. št. 526/11 in 
526/13, k.o. Hribi, se nahajajo v ureditve-
nem območju za poselitev, v območju izven 
mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano 
urbano rabo, v naselju Premančan.

Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 
54.S in 309.S, k.o. Jernej, se nahajajo v ure-
ditvenem območju za poselitev, v območju 
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran – 
na območju Debelega rtiča.

Nepremičnina s parc. št. 1124/7, k.o. Jer-
nej, se nahaja v ureditvenem območju za 
poselitev, v območju izven mestnih naselij, 
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Kolomban.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 
1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 
1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. 
Semedela, se nahajajo v ureditvenem ob-
močju za poselitev, na območju za stanova-
nja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. 
Semedela, se nahaja delno znotraj uredi-
tvenega območja za poselitev, območje za 
stanovanja in delno znotraj ureditvenega ob-
močja državnega lokacijskega načrta – par-
cele nad predorom Markovec. Do sprejetja 
PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se 
območje začasno ureja s PUP.

Nepremičnine s parc. št. 298/9, 47/1, 
47/3 in 47/4, k.o. Semedela, se nahajajo 
v ureditvenem območju za poselitev, v ob-
močju za stanovanja, v naselju Koper – Žu-
sterna. Nepremičnine s parc. št. 47/1, 47/3 
in 47/4, k.o. Semedela, predstavljajo celoto 
z stanovanjskim objektom, ki stoji na parc. 
št. 47/2, k.o. Semedela.

Nepremičnine s parc. št. 5465, 5466 in 
203, k.o. Truške, se nahajajo v ureditvenem 
območju za poselitev, v območju izvenme-
stnih naselij, ki je namenjeno za mešano 
urbano rabo, v naselju Lopar.

Vse predmetne nepremičnine se naha-
jajo na območju, ki se ureja po določilih Od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih v Me-
stni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01, 
in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 
22/09), razen nepremičnin s parc. št. 122/1, 
122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, ki se 
urejajo po določilih Odloka o ureditvenem 
načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, 
št. 2/1994, Uradni list RS, št. 61/04, 10/05, 
58/07), nepremičnin s parc. št. 5718/4, 
5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 
5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, 
vse k.o. Bertoki, ki se nahajajo na območju, 
ki se ureja po določilih Odloka o ureditve-
nem načrtu »Gradbena cona Sermin« (UO, 
št. 32/87), nepremičnin s parc. št. 1982/8, 
1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 
1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. 
Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se 
ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad 
Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 
24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/05, 
45/06, 39/07, 22/08), kateri je v postopku 
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spremembe za določitev nove namenske 
rabe objektov (stanovanjska – pod zap. 
št. 12 in 13 ter trgovsko poslovna dejav-
nost – pod zap. št. 10 in 11), nepremičnin 
s parc. št. 287/1 in 291/3, k.o. Koper, ki se 
nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom 
o prostorskih ureditvenih pogojih za posege 
v prostor na območju mestnega jedra mesta 
Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, 
št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – ob-
vezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 
65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 
– obvezna razlaga) ter nepremičnin s parc. 
št. 183/1, 298/9, k.o. Semedela, ki se ureja 
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih 
Žusterna (UO, št. 29/2001).

Nepremičnine, ki so predmet javne draž-
be, predstavljajo stvarno premoženje v lasti 
Mestne občine Koper, katerega slednja ne 
potrebuje za opravljanje svojih nalog, skla-
dno s 4. členom Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).

Kolikor bi se na nepremičninah, ki 
so predmet javne dražbe, izkazalo, da so 
obremenjene z gospodarsko javno infra-
strukturo, se kupec zaveže skleniti ustre-
zno služnostno pogodbo v korist upravljavca 
navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana 
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, 
da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodaj-
no pogodbo v roku 15 dni po zaključku draž-
be. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je 
od nakupa odstopil in ima Mestna občina 
Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na pod-
lagi zemljiško knjižnega dovolila po plačilu 
celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine: kupec je 
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje 
v 30 dneh od izdaje računa s strani proda-
jalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina 
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna po-
godba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba se bo vršila dne 12. 7. 2012, v prostorih 
sejne sobe, v pritličju Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 
9. uri. Kandidati se bodo morali pred za-
četkom draženja zainteresirane nepremični-
ne izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. 
št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe 
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma 
ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne 
more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu 
s pravnim redom RS lahko postane lastnik 
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik veljavnega osebnega 
dokumenta in davčno številko, če se prijavi 
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni 
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, 
če se prijavi samostojni podjetnik;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti 
podpis overjen, v primeru, če se v imenu po-
nudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu var-
ščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa 
overjeno kopijo listine.

9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni 

dražbi, morajo vplačati varščino v višini 20 % 
od izklicne cene nepremičnin na podračun 
proračuna Mestne občine Koper, pri Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila (UJP) 
– Urad Koper številka: 01250-0100005794, 
obvezni sklic na številko 00 478-309-2012-
…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do vključno 10. 7. 
2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom 
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po 
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudni-
ku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil 
pogodbe ali plačal kupnine, lahko organiza-
tor javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu 

videno–kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vode-
nje postopkov razpolaganja in upravljanja 
s stvarnim premoženjem občine (v nadalje-
vanju: komisija) ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za 
posamezno nepremičnino. Takrat komisija 
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je jav-
na dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je 
mogoče podati, dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe. Morebitne spore reši 
komisija.

Mestna občina Koper lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti kadar-
koli prekine oziroma ustavi postopek proda-
je, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo: stroške 
sklenitve pogodbe, davek na dodano vre-
dnost oziroma davek na promet nepremič-
nin, stroške notarskih storitev ter takso za 
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepre-
mičnin.

12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si 
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji pro-
daji nepremičnin in neodplačno ter časovno 
neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne in-
frastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne 
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10).

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila 
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko in-
teresenti dobijo na Uradu za nepremični-
ne Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, 
v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 4780-700/2010-24 Ob-3279/12
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) in 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 

in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organi-
zatorja javne dražbe: 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 poslovni pro-

stor št. 4 (PO1), v izmeri 48, 46 m2 v visokem 
pritličju stavbe, na naslovu Cigaletova ulica 7, 
Ljub ljana z ID oznako št. 1725-308-13, št. 
stavbe 308, k.o. 1725 Ajdovščina. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Predmetna nepremičnina v času prodaje ni 
zasedena z najemnikom.

Izhodiščna cena: 106.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni 

prostor št. 206 (PO1), v izmeri 64,00 m2 
v pritličju poslovno stanovanjske zgradbe, 
na naslovu Opekarska cesta 13, Ljub ljana 
z ID oznako št. 1722-7640-206, št. stav-
be 7640, k.o. 1722 Trnovsko predmestje. 
Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist 
prodajalca. Nepremičnina je zasedena z na-
jemnikom, ki ima z Mestno občino Ljub ljana 
sklenjeno najemno razmerje za določen 
čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemo-
dajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina 
se prodaja brez opreme, ki se nahaja v po-
slovnem prostoru.

Izhodiščna cena: 110.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je posamezni 

del stavbe z id.št. 1728-109-4 – stanovanje 
št. 4, v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. 
etaži) v stavbi, z naslovom Mestni trg 10 
v Ljub ljani, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na splošnih skupnih delih stavbe in 
na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni 
skupni del stavbe je med drugim zemlji-
šče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. 
*10, k.o. 1728-Ljub ljana mesto, in zemljišče 
s parc. št. 47/9 iste k.o. Posebni skupni del 
stavbe je hodnik z id.št. 1728-109-22, v neto 
tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu sta-
novanju pripada solastniški delež v višini 
51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in 
solastniški delež do 335/1000 na posebnem 
skupnem delu stavbe z ID št. 1728-109-22.

Za stavbo na omenjenem naslovu je pred-
videna prenova stavbe v okviru projekta Ljub-
ljana moje mesto. Kupec bo z dnem podpisa 
pogodbe prevzel obveznost plačila soraz-
mernega deleža stroškov prenove.

Izhodiščna cena: 136.500,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je posamezni 

del stavbe z id.št. 1728-109-21 – poslov-
ni prostor št. 19, v izmeri 494,42 m2 v II. 
nadstropju (3. etaži) v stavbi, z naslovom 
Mestni trg 10 v Ljub ljani, s pripadajočim 
solastniškim deležem na splošnih skupnih 
delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je 
med drugim zemljišče, na katerem stavba 
stoji, to je parc.št. *10, k.o. 1728-Ljub ljana 
mesto (id. 1728-10/0-1), in zemljišče s parc. 
št. 47/9 iste k.o (id. 1728-47/9-0). Predme-
tnemu poslovnemu prostoru pripada sola-
stniški delež v višini 221/1000 na splošnih 
skupnih delih stavbe.
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Nepremičnina bo predvidoma do konca 
leta 2012 zasedena z depoji Mestnega mu-
zeja Ljubljana.

Za stavbo na omenjenem naslovu 
je predvidena prenova stavbe v okviru 
projekta Ljub ljana moje mesto. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost 
plačila sorazmernega deleža stroškov pre-
nove.

Izhodiščna cena: 510.200,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. 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-Karlov-
ško 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.

Izhodiščna cena: 658.460,00 EUR
Navedena izklicna cena ne vključuje 

20 % davka na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 

200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, 

ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka 

za uveljavitev predkupne pravice bo z naj-
ugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. 
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal po-
godbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadr-
žati vplačano varščino;

4.4 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;

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, vse stro-
ške notarja ter stroške vknjižbe lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun 

enotnega zakladniškega računa Mestne ob-
čine Ljub ljana, odprtega pri Banki Slovenije, 
številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 000-431000 v 8 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-
na, v enkratnem znesku.

Kupnino za zemljišče pod točko 2.5. bo 
kupec poravnal na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana, odprtega pri Banki Slovenije števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-
na, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 12. 7. 

2012, na sedežu Mestne občine Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 11, s pričetkom 
ob 10.30, po naslednjem vrstnem redu:

– poslovni prostor na naslovu Cigaletova 
7 ob 10.30

– poslovni prostor na naslovu Opekar-
ska 13 ob 11. uri

– stanovanje št. 4 na naslovu Mestni 
trg 10 ob 11.30

– poslovni prostor št. 19 na naslovu Me-
stni trg 10 ob 12. uri

– prodajo zemljišča pod točko 2.5. ob 
12.15.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 
7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje do-

mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki 
lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije ali druge članice EU postane la-
stnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj 
zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu.

– Predloži pooblastilo, ki se mora na-
našati 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 
(samo za pravne osebe) oziroma priglasi-
tveni list (za samostojne podjetnike), ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev.

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se pri-
javi fizična oseba, samostojni podjetnik ter 
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa overjeno kopijo listine.

7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

7.3 Javna dražba se bo opravila v slo-
venskem jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predku-

pni upravičenci morajo do začetka javne 
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % 
izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana, odprtega pri Banki Slovenije, števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
000-431000, z navedbo »plačilo varšči-
ne – javna dražba za poslovni prostor št. 
______oz. stanovanje št._______ na na-
slovu________«.

8.2 Dražitelji in morebitni predkupni 
upravičenci morajo do začetka javne draž-
be prodaje zemljišča pod točko 2.5. vplača-
ti varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na 
podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, odprtega pri Ban-
ki Slovenije, številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 007-432000, z navedbo 
»plačilo varščine – javna dražba RN-408 
Rudnik«.

8.3 Plačana varščina se najugodnejše-
mu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim 
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, 
pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

8.4 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali 
ne plača kupnine, prodajalec obdrži var-
ščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in podatke o predmetnih 
nepremičninah – poslovnih prostorih dobijo 
interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Me-
stna uprava, Oddelek za ravnanje z nepre-
mičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski 
naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontak-
tna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.

Podatke o predmetni nepremičnini- sta-
novanju št. 4, na naslovu Mestni trg 10, 
dobijo interesenti na Javnem stanovanj-
skem skladu Mestne občine Ljub ljana, 
tel. 01/306-14-39, elektronski naslov: 
mira.kastelic@ljubljana.si, kontaktna ose-
ba je Mira Kastelic.

Ogled nepremičnine na naslovu:
– Cigaletova 7 bo 3. 7. 2012 med 10. 

in 10.30
– Mestni trg 10 bo 3. 7. 2012 med 11. 

in 11.30
– Opekarska 13 bo 4. 7. 2012 med 9. 

in 9.30.
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in podatke o predme-
tnih nepremičninah in informacije za ogled 
zemljišča pod točko 2.5., dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna upra-
va, Oddelek za ravnanje z nepremičnina-
mi, 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 nače-

lu »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 upravljanje 
s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana v skladu z Uredbo o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 34/11).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana, 
www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana
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 Ob-3178/12
Svet Centra za socialno delo Velenje na 

podlagi sklepa 8. seje z dne 12. 6. 2012 
v skladu z določili Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 
122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 
62/10 – ZUPJS) ter 26. člena Statuta Centra 
za socialno delo Velenje razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za soci-
alno delo Velenje.

Skladno s Statutom Centra za socialno 
delo Velenje mora kandidat/ka poleg splo-
šnih, z zakonom določenih pogojev, izpol-
njevati še naslednje pogoje, določene v 56. 
in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:

– visoko strokovno ali univerzitetno izo-
brazbo iz 69. člena Zakona o socialnem var-
stvu (socialne, psihološke, pedagoške smeri 
in njenih specialnih disciplin, upravne, prav-
ne, sociološke, zdravstvene smeri – smer 
delovne terapije in teološke smeri z ustrezno 
specializacijo) in pet let delovnih izkušenj ali 
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zako-
na o socialnem varstvu (socialne, psihološke, 
pedagoške smeri in njenih specialnih disci-
plin, upravne, pravne, sociološke, zdravstve-
ne smeri – smer delovne terapije in teološke 
smeri z ustrezno specializacijo), dvajset let 
delovnih 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 RS 
za splošno izobraževanje oziroma ga mora 
opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenova-
nim direktorjem se bo sklenilo delovno raz-
merje za določen čas trajanja mandata. Rok 
za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opi-
som dosedanjih delovnih izkušenj ter vizijo 
razvoja zavoda, naj kandidati pošljejo v zaprti 
ovojnici z opombo »Ne odpiraj – prijava na 
razpis« na naslov: Center za socialno delo 
Velenje, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. 
Nepopolne vloge bodo takoj izločene.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni 
v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo Velenje

 Ob-3283/12
Upravni odbor Inštituta za hidravlič-

ne raziskave je dne 18. 6. 2012 na svoji 
40. redni seji na podlagi 34. člena Zakona 

o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPD-
ZC, 127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statu-
ta Inštituta za hidravlične raziskave sprejel 
odločitev o objavi javnega razpisa za ime-
novanje

direktorja Inštituta za hidravlične raz-
iskave.

Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPD-
ZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter 
48. členom Statuta Inštituta za hidravlične 
raziskave, poleg splošnih pogojev za skle-
nitev delovnega razmerja v javnem sektorju, 
izpolnjevati kandidat:

– imeti doktorat znanosti s področja de-
javnosti inštituta,

– izkazovati mednarodno primerljive raz-
iskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate 
v zadnjih petih letih,

– izkazovati sposobnosti za organizira-
nje in vodenje,

– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa 

zakon ali ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične razi-

skave imenuje Upravni odbor Inštituta za 
hidravlične raziskave, s soglasjem ustanovi-
telja Inštituta za hidravlične raziskave.

Direktor Inštituta za hidravlične raziskave 
je organizacijski in strokovni vodja javnega 
raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlič-
ne raziskave. Mandat direktorja Inštituta za 
hidravlične raziskave traja pet let.

Kandidati morajo svoje prijave posre-
dovati v 8 dneh od objave tega javnega 
razpisa na naslov: Inštitut za hidravlične 
raziskave, Hajdrihova 28, p.p. 3401, 1000 
Ljub ljana. Prijava na ta javni razpis mora 
biti v zaprti ovojnici, z oznako »Za razpisa-
no mesto direktorja Inštituta za hidravlične 
raziskave«. Prijavi na ta javni razpis morajo 
biti priložena ustrezna dokazila o izpolnje-
vanju pogojev razpisa, življenjepis z na-
vedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter 
program dela in vodenja Inštituta za hidra-
vlične raziskave.

Dodatne informacije lahko kandidati do-
bijo v tajništvu Inštituta za hidravlične razi-
skave, na tel. 01/241-84-20, ga. Šuštaršič.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 15 dneh od izteka roka za oddajo 
vlog.

Upravni odbor 
 Inštituta za hidravlične raziskave

 Ob-3290/12
Svet Centra za socialno delo Tržič na 

podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in 

dopolnitvami), 23. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 s spre-
membami in dopolnitvami), 56. in 57. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 
– ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 
– ZSVarPre-A in 40/11 – ZUPJS-A) in na 
podlagi 22. in 22.a člena Statuta Centra za 
socialno delo Tržič ter sklepa 3. seje Sveta 
Centra za socialno delo Tržič z dne 19. 6. 
2012 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno 
delo Tržič.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, 
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2), in sicer:

– da ima visoko strokovno ali univerzite-
tno izobrazbo socialne, psihološke, peda-
goške smeri in njenih specialnih disciplin, 
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene 
smeri – smer delovne terapije, teološke 
smeri z ustrezno specializacijo, pet let de-
lovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit 
za delo na področju socialnega varstva ali

– da ima višjo strokovno izobrazbo soci-
alne, psihološke, pedagoške smeri in njenih 
specialnih disciplin, upravne, pravne, soci-
ološke, zdravstvene smeri – smer delovne 
terapije, teološke smeri z ustrezno speci-
alizacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstve-
nih delovnih mestih na področju socialnega 
varstva in opravljen strokovni izpit za delo 
na področju socialnega varstva,

– da ima opravljen program za vodenje 
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi 
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim 
svetom Republike Slovenije za splošno iz-
obraževanje.

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, sicer mu man-
dat na podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja traja pet let (od 1. 12. 
2012 dalje).

Kandidati naj prijavi za razpis priložijo 
svojo vizijo Centra za socialno delo Tržič za 
mandatno obdobje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: 
Center za socialno delo Tržič, Usnjarska 
ulica 3, 4290 Tržič, z oznako » Za razpisno 
komisijo », v roku osmih dni od dneva obja-
ve tega razpisa.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v do-
ločenem roku.

Svet Centra za socialno delo Tržič

Razpisi delovnih mest
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Št. 136/2012 Ob-3228/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list 
RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11), Zakona 
o javnem skladu Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), 
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) 
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja 
JSKD (www.jskd.si) ter Pogodbe o izvajanju 
in sofinanciranju programov vzpodbujanja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju 
Občine Bovec v letu 2012, št. 610-04/2012-2 
z dne 6. 6. 2012, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti na območju Občine Bovec, 
ki jih bo v letu 2012 sofinanciral Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (v nadaljevanju: poziv 
Bovec-PrP-2012)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub-
ljana.

1. Predmet javnega poziva in področja 
dejavnosti

Predmet poziva Bovec-PrP-2012 je so-
financiranje programov kulturnih društev (v 
nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki 
se manifestira kot izobraževalno in ustvar-
jalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncer-
ti, predstave, razstave, projekcije in druge 
javne kulturne prireditve) na enem ali več 
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja 
kulturno društvo na neprofiten način in je 
v interesu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na 
nivoju mesta ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposablja-
nje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejav-
nost (zborovska in instrumentalna glasba), 
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna 
dejavnost, fotografska, filmska in video de-
javnost, plesna dejavnost, likovna dejav-
nost, literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost 
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za predmet poziva Bovec-PrP-2012, znaša 
25.000,00 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2012 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračunov RS za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10).

4. Roki poziva: javni poziv Bo-
vec-PrP-2012 prične teči 22. 6. 2012 in se 
zaključi 23. 7. 2012.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Bovec-PrP-2012 

obsega:

– besedilo poziva Bovec-PrP-2012;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki 

o prijavitelju); B (podatki o delu društva); 
C (finančni načrt); D (prijava programa – 
različno za posamezna področja dejavno-
sti).

6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so kul-

turna društva, ki delujejo na območju Obči-
ne Bovec. Upravičene osebe morajo imeti 
status pravne osebe na območju Občine 
Bovec. Pravne osebe, ki so program prija-
vile na katerikoli drug razpis Občine Bovec, 
do sredstev po tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejav-
nost izvajalcev, ki niso državni ali zaseb-
ni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega 
javnega pomena smotrno financirati na pri-
merljiv način kot javne zavode. Sestavljen 
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuirane-
ga in smotrnega delovanja izvajalec veže 
v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne 
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovo-
rijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave 
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega 
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih 
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za 
delo na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem 
prostorov, nakup opreme itd.).

Projekt je zaokrožena programska eno-
ta, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna 
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, 
plesni nastop, likovna ali fotografska razsta-
va, likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da 
se ujemajo skupne vrednosti predvidenih 
odhodkov in prihodkov finančne zgradbe 
programa ali projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Bovec-PrP-2012 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje, da:

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na 
razpisnem področju;

– so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje 
kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na obmo-
čju Občine Bovec; to dokažejo s kopijo po-
trdila AJPES (Agencija Republike Slovenije 
za javno pravne evidence in storitve), iz ka-
terega je razviden datum vpisa – dokument 
ne sme biti starejši od 12 mesecev;

– zagotavljajo dostopnost program-
skih sklopov in programskih enot javnosti 
in medijem; to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2011 po-
godbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje 
obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv Bovec-PrP-2012 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obra-
zec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec 
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) 
in enega ali več obrazcev D (prijava progra-
ma), glede na dejavnost;

– vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih 

obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem je-

ziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in pri-

loge;
– je na ustreznih mestih podpisana in 

žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Bo-

vec-PrP-2012 ugotavlja pristojni uslužbe-
nec za vodenje postopka, ki ga imenuje 
direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega 
postopka izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo po-

gojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 

vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Ne-
popolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo 
najpozneje do zaključka roka poziva Bo-
vec-PrP-2012 oziroma v pozivnem roku.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisa-
nem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba 
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile 
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu 

z Merili za ocenjevanje predloženih pro-
gramov javnega programskega poziva Bo-
vec-PrP-2012 presojala in ocenjevala stro-
kovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. 
Merila so dostopna na domači strani: www.
jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti 
programi, ki bodo v celoti ustrezali navede-
nim kriterijem. Vloge se ocenjuje po vrstnem 
redu prispetja do porabe sredstev.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 
Tolmin, do 23. 7. 2012 oziroma najpozneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena po-
šiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem 
ovitku in ustrezno označena. Na prednji 
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – 
vloga na poziv Bovec-PrP-2012. Na zadnji 
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, 
v katerem deluje več samostojnih sekcij, 
lahko predloži v enem ovitku več vlog, kate-
rih vsaka mora ustrezati določilom drugega 
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Bo-
vec-PrP-2012.

11. Pristojni uslužbenci: pristojni usluž-
benki za dajanje informacij in pojasnil sta:

– Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;
– Tina Černilogar, tinka.cernilo-

gar@jskd.si; 05/380-11-70 (uradne ure po 
telefonu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure).

12. Dvig in vpogled dokumentacije pozi-
va: dokumentacija poziva Bovec-PrP-2012 
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na 

Druge objave
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domači strani JSKD, http://www.jskd.si, lah-
ko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak 
delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo na 
sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin, 
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.

13. Obravnava vlog in obveščanje o iz-
boru: strokovna presoja vlog, prispelih na 
poziv Bovec-PrP-2012, bo potekala v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD 
bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil 
v 30 dneh po zasedanju in odločitvi stro-
kovne komisije z določitvijo roka, do kate-
rega bo imel predlagatelj možnost, da se 
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku 
roka bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS  
za kulturne dejavnosti

Št. 136/2012 Ob-3229/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni 
list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10, 20/11), Za-
kona o javnem skladu Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 72/10) ter v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splo-
šnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si) 
ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju 
programov vzpodbujanja ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti na območju Občine Kobarid 
v letu 2012, št. 410-62/11 z dne 10. 4. 2012, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v 
nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti na območju Občine Kobarid, 
ki jih bo v letu 2012 sofinanciral Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (v nadaljevanju: poziv 
Kobarid-PrP-2012)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub-
ljana.

1. Predmet javnega poziva in področja 
dejavnosti

Predmet poziva Kobarid-PrP-2012 je so-
financiranje programov kulturnih društev (v 
nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki 
se manifestira kot izobraževalno in ustvar-
jalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncer-
ti, predstave, razstave, projekcije in druge 
javne kulturne prireditve) na enem ali več 
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja 
kulturno društvo na neprofiten način in je 
v interesu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na 
nivoju mesta ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposablja-
nje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejav-
nost (zborovska in instrumentalna glasba), 
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna 
dejavnost, fotografska, filmska in video de-
javnost, plesna dejavnost, likovna dejav-
nost, literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost 
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za predmet poziva Kobarid-PrP-2012, zna-
ša 15.510,00 EUR.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2012 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračunov RS za leti 
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10).

4. Roki poziva: javni poziv Koba-
rid-PrP-2012 prične teči 22. 6. 2012 in se 
zaključi 23. 7. 2012.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2012 

obsega:
– besedilo poziva Kobarid-PrP-2012;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki 

o prijavitelju); B (podatki o delu društva); 
C (finančni načrt); D (prijava programa – 
različno za posamezna področja dejavno-
sti).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kul-

turna društva, ki delujejo na območju Obči-
ne Kobarid. Upravičene osebe morajo imeti 
status pravne osebe na območju Občine 
Kobarid. Pravne osebe, ki so program pri-
javile na katerikoli drug razpis Občine Ko-
barid, do sredstev po tem pozivu niso upra-
vičene.

Program je zaokrožena kulturna dejav-
nost izvajalcev, ki niso državni ali zaseb-
ni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega 
javnega pomena smotrno financirati na pri-
merljiv način kot javne zavode. Sestavljen 
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuirane-
ga in smotrnega delovanja izvajalec veže 
v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne 
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovo-
rijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave 
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega 
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih 
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za 
delo na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem 
prostorov, nakup opreme itd.).

Projekt je zaokrožena programska eno-
ta, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna 
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, 
plesni nastop, likovna ali fotografska razsta-
va, likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da 
se ujemajo skupne vrednosti predvidenih 
odhodkov in prihodkov finančne zgradbe 
programa ali projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Kobarid-PrP-2012 lah-

ko predložijo upravičene osebe, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje, da:

– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na 
razpisnem področju;

– so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje 
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na ob-
močju Občine Kobarid; to dokažejo s kopijo 
potrdila AJPES (Agencija Republike Slove-
nije za javno pravne evidence in storitve), 
iz katerega je razviden datum vpisa – do-
kument ne sme biti starejši od dvanajst me-
secev;

– zagotavljajo dostopnost program-
skih sklopov in programskih enot javnosti 
in medijem; to dokažejo s podpisano izja-
vo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so v primeru, da so bile v letu 2011 po-
godbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje 
obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv Koba-
rid-PrP-2012 morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obra-
zec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec 
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) 
in enega ali več obrazcev D (prijava progra-
ma), glede na dejavnost;

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih 

obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem je-

ziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in pri-

loge;
– je na ustreznih mestih podpisana in 

žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Koba-

rid-PrP-2012 ugotavlja pristojni uslužbenec 
za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor 
JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega 
postopka izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo po-

gojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne 

vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Ne-
popolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo 
najpozneje do zaključka roka poziva Koba-
rid-PrP-2012 oziroma v pozivnem roku.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisa-
nem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba 
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile 
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu 

z Merili za ocenjevanje predloženih progra-
mov javnega programskega poziva Koba-
rid-PrP-2012 presojala in ocenjevala stro-
kovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. 
Merila so dostopna na domači strani: www.
jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti 
programi, ki bodo v celoti ustrezali navede-
nim kriterijem. Vloge se ocenjuje po vrstnem 
redu prispetja do porabe sredstev.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 
Tolmin, do 23. 7. 2012 oziroma najpozneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena po-
šiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem 
ovitku in ustrezno označena. Na prednji 
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – 
vloga na poziv Kobarid-PrP-2012. Na zadnji 
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, 
v katerem deluje več samostojnih sekcij, 
lahko predloži v enem ovitku več vlog, kate-
rih vsaka mora ustrezati določilom drugega 
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Koba-
rid-PrP-2012.

11. Pristojni uslužbenci: pristojni usluž-
benki za dajanje informacij in pojasnil sta:

– Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;
– Tina Černilogar, tinka.cernilo-

gar@jskd.si; 05/380-11-70 (uradne ure po 
telefonu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure).
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12. Dvig in vpogled dokumentacije pozi-
va: dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2012 
(besedilo poziva, obrazci) je dostopna na 
domači strani JSKD, http://www.jskd.si, lah-
ko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak 
delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo na 
sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin, 
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.

13. Obravnava vlog in obveščanje o izbo-
ru: strokovna presoja vlog, prispelih na po-
ziv Kobarid-PrP-2012, bo potekala v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD 
bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil 
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi 
strokovne komisije z določitvijo roka, do ka-
terega bo imel predlagatelj možnost, da se 
o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku 
roka bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 6316-1/2012-3 Ob-3284/12
Javna agencija za raziskovalno de-

javnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana v zvezi z 12. čle-
nom Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), na podlagi 
8. in 64. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izva-
janja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11 in 45/12), v skladu z Usmeri-
tvami Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport za financiranje raziskovalnih 
in infrastrukturnih programov za javni razpis 
in javni poziv v letu 2012, št. 430-38/2012/2, 
z dne 5. 6. 2012 ter Metodologije ocenje-
vanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-7 
z dne 4. 6. 2012 ter Sklepa o izdaji Javnega 
poziva za predložitev raziskovalnih progra-
mov za naslednje obdobje financiranja in 
poročil o rezultatih raziskovalnih programov 
za obdobje 2009 – 2012, št. 6316-1/2012-2, 
z dne 13. 6. 2012 objavlja

javni poziv
za predložitev raziskovalnih programov 

za naslednje obdobje financiranja 
in poročil o rezultatih raziskovalnih 
programov za obdobje 2009–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračun-

skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

2. Predmet javnega poziva: predmet 
javnega poziva je financiranje raziskoval-
nih programov za izvajanje javne službe na 
področju raziskovalne dejavnosti in oddaja 
poročil o rezultatih raziskovalnih programov, 
ki se jim financiranje zaključi v letu 2012, in 
sicer za obdobje 2009–2012.

3. Subjekti javnega poziva: javni poziv je 
namenjen javnim raziskovalnim organizaci-
jam (javnim raziskovalnim zavodom in jav-
nim univerzam ter samostojnim visokošol-
skim zavodom, ki jih je ustanovila Republika 
Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki 
se jim v letu 2012 iztečejo pogodbe o finan-
ciranju raziskovalnih programov, sklenjene 
za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012 
ter tistim JRO, ki nimajo nobenega razisko-
valnega programa, financiranega s strani 
agencije.

4. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih progra-

mov za naslednje obdobje financiranja in 
pogoji za vodjo raziskovalnega programa 
so določeni v Pravilniku o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju iz-

vajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 – v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik o postopkih), v Pravilni-
ku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11 – v nadalj-
njem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo 
projekta), v Metodologiji ocenjevanja prijav 
za razpise, št. 6319-1/2011-7 z dne 4. 6. 
2012 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) 
in v Usmeritvah Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport za financiranje 
raziskovalnih in infrastrukturnih programov 
za javni razpis in javni poziv v letu 2012, 
št. 430-38/2012/2, z dne 5. 6. 2012 (v na-
daljnjem besedilu: usmeritve).

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del 
pozivne dokumentacije in so objavljeni na 
spletni strani agencije.

Vsaka od pozvanih JRO lahko predlaga 
raziskovalni/e program/e, in sicer v obsegu 
raziskovalnih ur oziroma FTE, kolikor znaša 
skupni obseg financiranja raziskovalnih pro-
gramov, ki se bodo na JRO zaključili v letu 
2012. Tiste JRO, ki nimajo nobenega razi-
skovalnega programa, financiranega s stra-
ni agencije, lahko predlagajo raziskovalni/e 
program/e, okvirna velikost oziroma obseg 
sredstev financiranja raziskovalnega pro-
grama pa skladno z usmeritvami znaša 2,5 
FTE.

Če je programska skupina sestavljena 
iz več programskih skupin na različnih JRO 
in raziskovanih organizacijah s koncesijo (v 
nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo), je 
prijavitelj lahko le tista JRO, v kateri je ozi-
roma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju 
raziskovalnega programa zaposlen vodja 
raziskovalnega programa (v nadaljnjem be-
sedilu: matična JRO).

Vodja raziskovalnega programa mora iz-
polnjevati pogoje za vodjo temeljnega raz-
iskovalnega projekta, ki jih določa pravilnik 
o kriterijih za vodjo raziskovalnega projekta 
ter v skladu z metodologijo dosegati mejne 
vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 
in A4 ter A1, A2, A3 in A4), ki so določene 
za vsako vedo oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in 

geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika
in
A1+A2+A3+A4 = 5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 = 5,0 tehnika in A3 (GOSP) 

= 0,2
A1+A2+A3+A4 = 2,5 medicina, farmacija 

in geologija
A1+A2+A3+A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 = 2,0 družboslovje in kli-

nična medicina
A1+A2+A3+A4 = 2,5 humanistika
A1+A2+A3+A4 = 4,5 interdisciplinarno
Vodja raziskovalnega programa mora za 

vse vede izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.
Ena tretjina članov programskih skupin 

(raziskovalcev), ki vključuje tudi vodjo pro-
grama, mora za vse vede izpolnjevati pogoj: 
A' je več kot 0.

Programsko skupino sestavljajo razi-
skovalci in tehnični sodelavci. Raziskovalci 
in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni 
v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja 
raziskovalni program. Pogoji glede prostih 
kapacitet in zaposlitve se preverijo ob pod-
pisu pogodbe, ki mora biti podpisana naj-

kasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
raziskovalnih programov. Število oziroma 
delež tehničnih sodelavcev, ki sodeluje-
jo pri izvajanju raziskovalnega programa, 
mora biti v skladu z Uredbo o normativih in 
standardih za določanje sredstev za izva-
janje raziskovalne dejavnosti financirane 
iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 103/11; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba o normativih in standardih). V pro-
gramski skupini sodelujejo tudi mladi razi-
skovalci in vodje podoktorskih projektov, ki 
so financirani iz drugih virov. Programsko 
skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene 
programske skupine.

Programsko skupino sestavljajo vodja 
programske skupine, najmanj trije razisko-
valci z doktoratom znanosti ter strokovni in 
tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziro-
ma RO s koncesijo. Če se program izvaja 
na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora 
biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo 
v programski skupini vsaj en raziskovalec 
z doktoratom.

5. Prijava na javni poziv
Prijava na javni poziv se kot Prijavna 

vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2012) izpolnjuje na spletnem portalu 
agencije eObrazci.

Sestavni del prijavne vloge je ustrezno 
število prilog A in B, v katerih prijavitelj na-
vede sestavo programske/ih skupin/e in 
razporeditev raziskovalnih ur med člane 
programske skupine. Prijavitelj na spletnem 
portalu v prilogi A navede sestavo program-
ske skupine prijavitelja tako, da izpolni 
Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-
-A. V primeru več izvajalcev razisko-
valnega programa prijavitelj za vsake-
ga od teh izpolni prilogo B na Obrazcu 
ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-B. Prijav-
ne vloge na portalu ni možno oddati dokler 
ni/so izpolnjena/e priloga/e A in B.

V primeru prijave nadaljevanja razisko-
valnega programa, ki se izteče v letu 2012, 
je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijav-
ne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2012) in Poročila o rezultatih razisko-
valnega programa za obdobje 2009–2012 
(Obrazec ARRS-RPROG-VP/2012 – v na-
daljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba 
obrazca se izpolnjujeta na spletnem portalu 
agencije eObrazci. Prijavne vloge na portalu 
ni možno oddati dokler ni oddano poročilo 
o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpi-
sani v evidence agencije, skrbniki spletnega 
portala eObrazci v matični JRO, zastopni-
ki matične JRO, pooblaščenci zastopnikov 
matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava 
na spletni portal eObrazci je možna na dva 
načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, 
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HAL-
COM-CA),

– z uporabniškim imenom in geslom 
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo 
sami s portala eObrazci, ostalim uporabni-
kom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v JRO 
ali agencija).

Podrobna obrazložitev postopka prijave 
in pridobitve gesla je v prilogi javnega po-
ziva.

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjuje-
ta v slovenskem in angleškem jeziku – izpol-
njena morata biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se 
vsebina predloga raziskovalnega programa 
šteje za poslovno skrivnost.
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6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, me-

rila za ocenjevanje in metoda ocenjeva-
nja predlogov raziskovalnih programov so 
definirani v pravilniku o postopkih, pravilniku 
o kriterijih za vodjo projekta in v metodologiji 
(v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni 
programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih pro-
gramov so opredeljeni v 68. členu pravilnika 
o postopkih, in sicer:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca 
oziroma skupine raziskovalcev,

– družbeno-ekonomska oziroma kul-
turna relevantnost raziskovalnih rezultatov 
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,

– raziskovalna oziroma razvojna kako-
vost prijave,

– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.
Kvantitativne ocene za posamezne ele-

mente ocenjevanja (ocene A1, A2 in A4) in 
za posamezno znanstveno vedo oziroma 
področje, ki so opredeljene v metodologiji, 
pridobi in izračuna agencija. Agencija bo 
za izračun kvantitativne ocene uporabila 
podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS 
(COBISS) in evidencah agencije na dan za-
ključka javnega poziva (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih 
uporabnikov na podlagi metodologije (oce-
na A3) je agencija pridobila neposredno 
od raziskovalnih organizacij za vse, ki so 
že člani programskih skupin. Agencija bo 
za člane programskih skupin upošteva-
la samo podatke, ki so vpisani v obraz-
ce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2012 in 
ARRS-RPROG-VPETOST-C/2012, na kate-
rih so odgovorne osebe s podpisom jamčile 
za točnost podatkov.

Predlagani vodje in člani razisko-
valnih programov, ki še niso člani nobe-
ne programske skupine, vpišejo podatke 
o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2012, ob-
javljen na spletni strani agencije in ga do 
23. 7. 2012 do 12. ure oddajo po elektron-
ski pošti na naslov: vpetostprogram-2012-
-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec 
z oznako »Javni poziv za raziskovalne pro-
grame – podatki za vpetost« mora biti od-
dan tudi po običajni pošti, na naslov: Jav-
na agencija za raziskovalno dejavnost RS, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno 
tako do 23. 7. 2012, do 12. ure. Agencija bo 
upoštevala podatke iz teh obrazcev samo 
v primeru, če predlagani vodja ali član še ni 
vključen v programsko skupino.

Obrazec ARRS-RPROG-VPE-
TOST-D/2012 je sestavni del pozivne do-
kumentacije in je objavljen na spletni strani 
agencije.

7. Okvirna višina sredstev javnega po-
ziva

Predvideni okvirni letni obseg sredstev 
za leto 2013 za realizacijo tega poziva in 
Javnega razpisa za podelitev koncesije za 
izvajanje javne službe na področju razisko-
valne dejavnosti v obliki raziskovalnih pro-
gramov, ki bo objavljen v Uradne listu Re-
publike Slovenije, znaša 6.000.000,00 EUR. 
Javni poziv bo realiziran skladno s proračun-
skimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev 
z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz 
proračuna Republike Slovenije, bo agencija 
v skladu z določili Uredbe o normativih in 
standardih, financirala posameznega razi-
skovalca glede na delež zaposlitve za razi-

skovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih 
ur letno. Minimalna letna obremenitev razi-
skovalca za posamezni program je 17 ur.

8. Obdobje financiranja
Predvideni začetek oziroma nadaljeva-

nje financiranja raziskovalnih programov je 
1. 1. 2013.

Obdobje financiranja bo za posame-
zni raziskovalni program določeno glede 
na predlagano obdobje izvajanja in glede 
na rezultate evalvacije. Izbrane raziskovalne 
programe bo agencija financirala za obdobje 
treh, štirih, petih ali šestih let. Izbranemu 
raziskovalnemu programu bo dodeljen le-
tni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da 
bo s tem določen letni obseg raziskovalnih 
ur za vsa leta trajanja raziskovalnega pro-
grama.

9. Izbor raziskovalnih programov
Prijave bodo ocenjene po postopku in na 

način, kot ga določata pravilnik o postopkih 
in metodologija.

Strokovno telo pripravi predlog predno-
stnega seznama prijav raziskovalnih progra-
mov. Predloge obravnava ustrezen znan-
stveni svet vede (v nadaljnjem besedilu: 
ZSV) in izda priporočila za Znanstveni svet 
agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). ZSA 
obravnava predloge prednostnih seznamov 
prijav in priporočila ZSV ter sprejme se-
znam finančno ovrednotenih raziskovalnih 
programov in določi obdobje trajanja. Sklep 
o izboru raziskovalnih programov sprejme 
direktor agencije na predlog ZSA.

10. Pozivna dokumentacija
Izvajalci raziskovalnih programov 

na javni poziv posredujejo prijavno vlo-
go (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012) in poročilo o rezultatih (Obrazec 
ARRS-RPROG-VP/2012). V primeru pri-
jave novega raziskovalnega programa 
se posreduje le prijavna vloga (Obrazec 
ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012).

Pozivna dokumentacija vsebuje tudi na-
slednje dokumente:

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012: Prijavna vloga,

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri ja-
va/2012-A: Razporeditev raziskovalnih ur 
v programski skupini prijavitelja,

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012-B: Razporeditev raziskovalnih ur 
v programski skupini izvajalca raziskoval-
nega programa,

– Obrazec ARRS-RPROG-VP/2012: 
Poročilo o rezultatih raziskovalnega pro-
grama za obdobje 2009–2012.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del 
pozivne dokumentacije in so objavljeni na 
spletni strani agencije.

11. Način, oblika in rok za predložitev 
prijav

11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila 
o rezultatih z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se kot prijavna 
vloga na obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2012 in poročilo o rezultatih na obrazcu 
ARRS-RPROG-VP/2012 izpolnita in oddata 
na spletni portal agencije eObrazci. Oddana 
prijava je popolna, če je opremljena z obema 
digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma 
pooblaščena oseba matične JRO in vodja 
raziskovalnega programa). Prijave (prijavne 
vloge in poročila o rezultatih) morajo biti od-
dane do vključno 23. 7. 2012 do 12. ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog 
in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan 
pozivnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je od-
dana na spletni portal ARRS eObrazci do 
23. 7. 2012 do 12. ure.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila 
o rezultatih brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raz-
iskovalnega programa nimata digitalne-
ga potrdila, se prijavna vloga in poročilo 
o rezultatih oddata v elektronski obliki kot 
nepodpisana (na spletni portal ARRS eO-
brazci) in v papirnati obliki, ki morata biti 
opremljena z lastnoročnim podpisom zasto-
pnika oziroma pooblaščene osebe matične 
JRO in vodje raziskovalnega programa ter 
žigom matične JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in pa-
pirnata, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.

Papirnate prijave (prijavne vloge in poro-
čila o rezultatih) je treba dostaviti v zaprtih 
ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj – prijava 
– poziv za programe« in obvezno ozna-
ko prijave s spletnega portala ARRS eO-
brazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012/...), 
z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz 
6. točke Prijavne vloge) ter nazivom in na-
slovom prijavitelja, na naslov: Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je 
v roku oddana v papirnati in elektronski 
obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je 
v elektronski obliki oddana na spletni portal 
ARRS eObrazci do 23. 7. 2012 do 12. ure 
in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno 
agencije do 23. 7. 2012 do 12. ure. Kot 
pravočasna se šteje tudi prijava, oddana 
priporočeno po pošti iz Slovenije do 23. 7. 
2012 (poštni žig).

11. 3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je odda-

na na predpisanih obrazcih in v predpisani 
obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. 
– elektronska in papirnata) ter vsebuje vse 
zahtevane podatke, kot jih določa javni po-
ziv. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, 
ki bo na poziv prispela formalno nepopolna 
in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem 
roku.

11. 4. Oddaja prijave za RO s koncesijo
V primeru prijave raziskovalnega progra-

ma, ki ga poleg matične JRO izvaja tudi RO 
s koncesijo, mora RO s koncesijo prijavo 
(prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v pa-
pirnati obliki oddati na Javni razpis za pode-
litev koncesije javne službe na področju raz-
iskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih 
programov, ki bo objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis). RO s koncesijo to stori tako, 
da natisnjeno prijavo, ki jo je matična JRO 
oddala na portalu eObrazci, z ustreznimi 
podpisi ter v skladu z roki in določili javnega 
razpisa, posreduje na agencijo.

12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 25. 7. 

2012 ob 10. uri, na sedežu Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slove-
nije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
odprla vse v roku dostavljene in pravilno 
označene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, 
da gre za prijavo na poziv ali na kateri poziv 
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) 
in prepozno oddanih oziroma prispelih pri-
jav, komisija za odpiranje prijav ne bo obrav-
navala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane 
skladno s pravilnikom o postopkih.
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13. Rok, v katerem bodo predlagatelji 
obveščeni o izidu poziva: predlagatelji bodo 
o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih pro-
gramov in izboru v financiranje predvidoma 
obveščeni v mesecu decembru 2012.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko za-
interesirani dvignejo pozivno dokumentacijo

14.1. Pozivna dokumentacija je dosto-
pna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).

14.2. Vse dodatne informacije v zve-
zi s pozivom dobijo interesenti na spletni 
strani agencije http://www.arrs.gov.si ozi-
roma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana (Marko Bela-
vič, tel. 01/400-59-41 in Silvia Bodanec, 
tel. 01/400-59-34).

Javna agencija za raziskovalno  
dejavnost Republike Slovenije

Št. 007-960/2012/1 Ob-3177/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih 
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, 
št. 88/10 in 1/12) in 10. člena Pravilnika 
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 
in 1/12) objavlja imenovanja sodnih izve-
dencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev 
z dne 28. 5. 2012

1. Milana Grabarja, imenovanega za so-
dnega izvedenca in sodnega cenilca, oboje 
za strokovno področje Gradbeništvo, pod-
področje Operativa in projektiranje,

2. Mag. Janeza Pušnika, imenovanega 
za strokovno področje Ekonomija, podpo-
dročji Računovodstvo in vrednotenje pod-
jetij,

3. Dr. Andreja Gasparija, imenovanega 
za sodnega izvedenca za strokovno po-
dročje Arheologija, podpodročji Arheološke 
ostaline in arheološke raziskave,

4. Senada Jušića, imenovanega za so-
dnega izvedenca za strokovno področje Bo-
rilne veščine, podpodročje Prisilna sredstva,

5. Tomaža Šumija, imenovanega za so-
dnega izvedenca za strokovno področje 
Varnost na žičnicah in smučiščih, podpo-
dročji Analiza nesreč na smučiščih in žični-
ške naprave,

6. Mateja Božičnika, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
Varnost na žičnicah in smučiščih, podpodro-
čje Analiza nesreč na smučiščih,

7. Marka Grebenca, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
Varnost na žičnicah in smučiščih, podpodro-
čje Žičniške naprave,

8. Srečka Jesenška, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
Varnost na žičnicah in smučiščih, podpodro-
čje Analiza nesreč na smučiščih,

9. Branka Kozoleta, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
Varstvo pri delu in požarna varnost, podpo-
dročje Varstvo pri delu v gradbeništvu,

10. Simona Boleta, imenovanega za 
sodnega izvedenca za strokovno področje 
Zdravstvo, podpodročje Fizioterapija,

11. Nataše Rijavec, imenovane za so-
dno cenilko za strokovno področje Grad-
beništvo, podpodročje Stavbna zemljišča,

12. Mag. Boruta Verhovčaka, imenova-
nega za sodnega cenilca za strokovno po-
dročje Gradbeništvo, podpodročje Gradbeni 
Objekti,

13. Boštjana Žigona, imenovanega za 
sodnega cenilca za strokovno področje 

Motorna vozila, podpodročje Avtomobilska 
stroka,

14. Kristine Simčič, imenovane za sodno 
tolmačko za Španski jezik,

15. Nevene Vukčević, imenovane za so-
dno tolmačko za Srbski jezik,

16. Clauda Domonkosa Lendvaya, ime-
novanega za sodnega tolmača za Madžar-
ski jezik.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 0129/2012 Ob-3175/12
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. 86/10), 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Sklepa o načrtu ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2012, 
št. 4780-842/2011-6, ki ga je dne 23. 1. 
2012, sprejel podžupan v začasnem opra-
vljanju funkcije župana Aleš Čerin

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne 

občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, 

Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb 
je naslednja nepremičnina: mansardno sta-
novanje v neto tlorisni površini 69,10 m2 (s 
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih delih stavbe), ki se nahaja v stavbi 
z naslovom Dolenjska cesta 160 v Ljub-
ljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. 
št. 230/8, k.o. 1695-Karlovško predmestje, 
ki po podatkih GURS v naravi predstavlja 
dvorišče, v izmeri 175 m2 in stanovanjsko 
stavbo, v izmeri 90 m2.

2.2. Nepremičnina je prosta vseh bre-
men. Pravno stanje nepremičnine je neure-
jeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se 
nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet 
tega javnega zbiranja ponudb, ni vzposta-
vljena.

2.3. Izhodiščna cena: 65.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki 

bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ljub ljana pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu 
z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena 
sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana št.: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko 7560-12-600009, v roku 30 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem 
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške 
notarske overitve podpisa prodajalca na po-
godbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. 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 na-
slov banke za vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno 13. 7. 2012. V primeru, da ponudba 
ne bo oddana v skladu z določili tega raz-
pisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine »Dolenjska cesta 160, Ljub ljana« 
na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična 

osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra 

(samostojni podjetniki posamezniki) ne sta-
rejši od 3 mesecev,

– overjen izpis iz sodnega registra (prav-
ne osebe) ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za 

oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 
10 % izhodiščne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne obči-
ne Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 7560-12-600009, z naved-
bo »plačilo varščine – javno zbiranje po-
nudb Dolenjska cesta 160, Ljub ljana – in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva 
ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-
dnikom, ki niso uspeli v postopku javnega 
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez 
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
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7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb in natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini do-
bijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
3, 1000 Ljub ljana: kontaktni osebi Mira Ka-
stelic, tel. 01/306-14-39 ali Aleš Tomažin, 
tel. 01/306-15-86.

Ogled nepremičnine bo dne 9. 7. 2012, 
med 10. in 11. uro.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1. Komisija bo odpirala prispele ponud-
be dne 17. 7. 2012, s pričetkom ob 10. uri, 
na sedežu organizatorja javnega zbiranja 
ponudb Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, v sej-
ni sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več naju-
godnejših ponudb, bo pristojna Komisija po-
nudnike, ki so ponudili enako visoko kupni-
no, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopol-
nitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisi-
ja Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana 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 v Uradnem listu RS, na spletni stra-
ni Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana, www.jssmol.si in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana (www.ljublja-
na.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad  
Mestne občine Ljubljana

Št. 622-1/2010 O703 Ob-3272/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12), pozivata Kulturni dom Krško, Trg 
Matije Gubca 2, 8270 Krško, in Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, po-
nudnike k

javnemu zbiranju ponudb
za oddajo Galerije vin  

vinorodne dežele Posavje,  
s sedežem v Gradu Rajhenburg

Vlagatelj mora biti pravna oseba in/ali 
pro izvajalec grozdja in vina, vpisana v regi-
ster pro izvajalcev grozdja in vina pri Upravni 
enoti Krško.

Imeti mora znanje iz enologije, javnega 
nastopanja, poznavanje zgodovine vinoro-
dne dežele Posavje in sommelierska zna-
nja, kar dokazuje z listinami.

Vlagatelj mora ob prijavi priložiti:
– lastno predstavitev vinorodne dežele 

Posavje,
– program promocije vin vinorodne de-

žele Posavje: seznam z zbirko listino vin 
ali zasnovo kataloga vin ter opis ponudbe 
pro izvajalca promoviranega vina vinorodne 
dežele Posavje,

– program sodelovanja med galerijo vin 
in gostinsko ponudbo v objektu grad Rajhen-
burg ter ostalimi izvajalci dejavnostmi gradu.

Prijavni obrazec in razpisni pogoji so na 
spletnih straneh Kulturnega doma Krško, 
www.kd-krsko.si, in Občine Krško, www.
krsko.si. Rok za oddajo ponudb je 9. 7. 
2012. Podrobne informacije prejmete pri 
Alenki Černelič Krošelj, tel. 07/49-21-099, 
051/475-675, e-pošta: alenka.cernelic.kro-
selj@mestnimuzejkrsko.si.

Kulturni dom Krško  
Občina Krško

Št. 622-1/2010 O703 Ob-3273/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12), pozivata Kulturni dom Krško, Trg 
Matije Gubca 2, 8270 Krško, in Občina Kr-
ško Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, po-
nudnike k

javnemu zbiranju ponudb
za oddajo kuhinje, restavracije in 

kavarne na gradu Rajhenburg
Najemnik mora biti pravna oseba, regi-

strirana za gostinsko dejavnost.
Najemnik mora ob ponudbi oddati tudi 

vsebinsko vizijo, pri tem pa upoštevati ce-
lovito vsebinsko zasnovo na gradu Rajhen-
burg, in sicer pri načrtovanju ponudbe in pri 
drugih programskih aktivnostih. V ponudbi 
naj prevladujejo lokalne in regionalne jedi, 
ustrezna živila in živilski pro izvodi lokalnih 
pridelovalcev, živila z zaščitenim geograf-
skim poreklom in ekološko pridelana živila. 
Gostinski lokal mora biti priložnost za pro-
mocijo regionalnih blagovnih znamk s po-
dročja gastronomije in regionalne gastro-
nomske dediščine. Najemnik naj bo sposo-
ben prilagajanja različnim ciljnim skupinam 
in oblikovanja ponudbe glede na tematike 
stalnih in občasnih razstav ter spremljeval-
nih dejavnosti.

Dejavnost gostinskega lokala se mora 
razvijati v sodelovanju z ostalimi dejav-
nostmi na gradu Rajhenburg, kar najemnik 
usklajuje z upravljavcem. Najemnik je dol-
žan konstruktivno in aktivno sodelovati 
z upravljavcem in najemniki, kar pomeni, 
da svoje dejavnosti usklajuje tako vsebin-
sko kot terminsko (npr. lokal mora biti odprt 
v skladu s potrebami muzeja – tudi muzej 
sodeluje z lokalom). Najemnik je dolžan v lo-
kalu promovirati dejavnosti ostalih.

Ime gostinskega lokala je Kavarna grad 
Rajhenburg in Gostilna grad Rajhenburg.

Poslovni prostor se oddaja v najem pod 
pogoji iz razpisne dokumentacije.

Upravljavec in Občina Krško zagotavljata 
ekskluzivno pravico do opravljanja storitev 
na gradu Rajhenburg, kar se prične že z od-
prtjem po gradbeni obnovi. Konkurenčnost 
cen mora biti zagotovljena.

Prijavni obrazec in razpisni pogoji so na 
spletnih straneh Kulturnega doma Krško, 
www.kd-krsko.si, in Občine Krško, www.
krsko.si. Rok za oddajo ponudb je 9. 7. 
2012. Podrobne informacije prejmete pri 
Alenki Černelič Krošelj, tel. 07/49-21-099, 
051/475-675, e-pošta: alenka.cernelic.kro-
selj@mestnimuzejkrsko.si.

Kulturni dom Krško  
Občina Krško

Št. 478-27/2012-7 Ob-3216/12
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče, 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 lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12), v skladu s Sklepom 
o načrtu ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Zreče za leto 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organi-

zacija javnega zbiranja ponudb: Občina 
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, 
tel. 03/757-17-00, faks: 03/576-24-98, e-po-
šta: info@zrece.eu.

2. Opis predmeta prodaje
Nezazidano stavbno zemljišče parc. 

št. 1400, z ID znakom 1100-1400/0-0, k.o. 
1100 – Zreče.

Predmet prodaje je nezazidano stavb-
no zemljišče, primerno za gradnjo poslov-
no-stanovanjskega objekta, v izmeri 758 m2, 
vpisano v k.o. 1100 – Zreče. V teku je po-
stopek spremembe prostorsko izvedbene-
ga akta, ki bo natančno določil umestitev 
in oblikovanje objekta na navedeni lokaciji.

Komunalni vodi so v neposredni bližini 
nepremičnine. Bodoči kupec se zavezuje 
zgraditi priključke s soglasji posameznega 
upravljavca komunalne infrastrukture.

Nepremičnina ni obremenjena s stvarni-
mi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemlji-
ški knjigi je urejeno.

Nepremičnina je skladno z Odlokom 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Slo-
venske Konjice za obdobje 1986–2000 – 
dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega pla-
na razvoja Občine Slovenske Konjice za 
srednjeročno obdobje 1986–1990 za obmo-
čje Občine Zreče (Uradni list SRS št. 23/87, 
RS, št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08, 97/09, 
14/10, 17/11 in 34/12) in Odlokom o zazi-
dalnem načrtu SN 1 Zreče (Uradni list RS, 
št. 23/98, 63/99, 23/00, 27/01, 110/04 in 
101/06) opredeljena stavbno zemljišče.

3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša 

37.142,00 EUR. V ceno ni vštet davek na 
dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina 
varščine znaša 3.714,20 EUR.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je najvišja ponujena cena.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in po-
goji, pod katerimi morajo zainteresirani kup-
ci predložiti ponudbo:

a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami 
morajo prispeti v zaprti kuverti, najkasneje 
do ponedeljka, 9. julija 2012, do 8.30, na 
naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 
3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – Javno 
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine sn 
1«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čen naziv in naslov ponudnika.

b) Na razpisu lahko sodelujejo državlja-
ni Republike Slovenije in državljani EU ter 
pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji ali v državah Evropske unije, ki pravo-
časno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega 
naslednje podatke in listine:

– naziv ponudnika (fizične osebe: ime 
in priimek, naslov stalnega prebivališča, te-
lefonsko številko, EMŠO, davčno številko, 
transakcijski račun in fotokopijo osebnega 
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, 
telefonsko številko, matično številko, davč-
no številko, transakcijski račun, navedba 
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zakonitega zastopnika oziroma podpisnika 
pogodbe);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno 
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene;

– pravne osebe, ki imajo sedež 
v EU, predložijo izpis iz sodnega/poslov-
nega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz 
katerega je razvidno, da imajo sedež v EU;

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene na račun Občine Zreče, odprt 
pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, 
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine 
SN 1«. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki 
na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti 
vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnej-
šega ponudnika;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja 
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in 
dejansko stanje nepremičnine poznano.

c) Nepremičnina se prodaja po načelu 
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup 
nepremičnine umakne ali dopolni do roka 
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem 
razpisu. V primeru umika ponudbe se var-
ščina ne vrne.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne 
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovre-
dne ponudbe (enaka višina kupnine ob iz-
polnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo pro-
dajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran 
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi 
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem 
javnem razpisu.

g) Rok vezanosti ponudnika na dano po-
nudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju 
ponudb.

h) Postopek obravnavanja prispelih po-
nudb bo izveden v skladu s 37. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12).

i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane 
na vse pogoje, določene v tem razpisu.

5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. ju-

lija 2012, ob 9. uri, v sejni sobi Občine 
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, 
in sicer:

Odpiranje bo javno. Predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom oziroma pooblastilom ponudnika. 
Pravočasno prispele ponudbe bo obravna-
vala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo 
vse ponudnike o izboru najugodnejšega 
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem 
odpiranju ponudb.

6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 

pogodba v roku 15 dni od prejema obve-
stila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani 
ponudnik dolžan plačati na račun Občine 
Zreče, št. 01344-0100003613, odprt pri 
Banki Slovenije, v roku 30 dni po podpisu 
pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je dolo-
čen, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Občina Zreče bo izdala zemljiško knjižno 
dovolilo za vpis lastninske pravice na ne-
premičnini v zemljiško knjigo po prejemu 
celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške 
v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo dav-

ka, stroški notarske overitve, vknjižba la-
stninske pravice na svoje ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od 
prejema obvestila s prodajalcem skleniti ku-
poprodajno pogodbo, ki jo pripravi proda-
jalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik 
k podpisu pogodbe pozove naslednjega naj-
ugodnejšega ponudnika in zadrži varščino 
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

7. Ustavitev postopka: prodajalec na 
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan 
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine 
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko 
ustavi začeti postopek prodaje nepremični-
ne vse do sklenitve pravnega posla (pogod-
be), brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom 
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez 
obresti.

8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih jav-

nega zbiranja ponudb in o predmetni ne-
premičnini dobite pri Mateji Čremošnik, 
e-pošta: mateja.cremosnik@zrece.eu, 
tel. 03/757-17-05.

Ogled nepremičnine je možen po pred-
hodnem telefonskem dogovoru.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Obči-
ne Zreče ter na spletni strani Občine Zreče: 
www.zrece.eu.

Občina Zreče

Št. 478-0050/2011-12 Ob-3218/12
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 

Zreče, 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 lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12), v skladu s Sklepom 
o načrtu ravnanja z nepremičnim premože-
njem Občine Zreče za leto 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja v lasti Občine 

Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organi-

zacija javnega zbiranja ponudb: Občina 
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, 
tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98, e-po-
šta: info@zrece.eu.

2. Opis predmeta prodaje: stanovanje na 
naslovu, Cesta na Roglo 17, 3214 Zreče.

Predmet prodaje je stanovanje v večsta-
novanjski stavbi, z naslovom Cesta na Ro-
glo 17, 3214 Zreče. Stanovanje je v katastru 
stavb označeno z identifikacijsko številko 
dela stavbe 134 in v zemljiški knjigi z na-
slednjimi podatki: stanovanje št. 134 z ID 
znakom 1100-932-134 (ID 5860600) v 7. 
etaži, v izmeri 55,43 m2, v stavbi na naslovu 
Cesta na Roglo 17, 3214 Zreče in z ID zna-
kom 1100-932 (ID 5381909).

Nepremičnina ni obremenjena s stvar-
nimi ali drugimi pravicami. Etažna lastnina 
je urejena.

3. Izklicna cena
Izklicna cena stanovanja znaša 

52.658,50 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 
Višina varščine znaša 5.265,85 EUR.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je najvišja ponujena cena.

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in po-
goji, pod katerimi morajo zainteresirani kup-
ci predložiti ponudbo:

a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami 
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje 

do ponedeljka, 9. julija, do 8.30, na naslov: 
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 
Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbira-
nje ponudb – prodaja stanovanja Cesta na 
Roglo 17, Zreče«. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti označen naziv in naslov ponu-
dnika.

b) Na razpisu lahko sodelujejo državlja-
ni Republike Slovenije in državljani EU ter 
pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji ali v državah Evropske unije, ki pravo-
časno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega 
naslednje podatke in listine:

– naziv ponudnika (fizične osebe: ime 
in priimek, naslov stalnega prebivališča, te-
lefonsko številko, EMŠO, davčno številko, 
transakcijski račun in fotokopijo osebnega 
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, 
telefonsko številko, matično številko, davč-
no številko, transakcijski račun, navedba 
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika 
pogodbe);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno 
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene;

– pravne osebe, ki imajo sedež 
v EU predložijo izpis iz sodnega/poslovnega 
registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega 
je razvidno, da imajo sedež v EU;

– dokazilo o plačilu varščine 
v višini 10 % od izklicne cene na račun 
Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije, 
št. 01344-0100003613, z navedbo »varšči-
na – prodaja stanovanja v Zrečah«. Plača-
na varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu 
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena 
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega po-
nudnika;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja 
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in 
dejansko stanje nepremičnine poznano.

c) Stanovanje se prodaja po načelu vi-
deno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup 
nepremičnine umakne ali dopolni do roka 
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem 
razpisu. V primeru umika ponudbe se var-
ščina ne vrne.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne 
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovre-
dne ponudbe (enaka višina kupnine ob iz-
polnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo pro-
dajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran 
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi 
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem 
javnem razpisu.

g) Rok vezanosti ponudnika na dano po-
nudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju 
ponudb.

h) Postopek obravnavanja prispelih po-
nudb bo izveden v skladu s 35. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12).

i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane 
na vse pogoje, določene v tem razpisu.

5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. ju-

lija 2012, ob 9.30, v sejni sobi Občine Zreče, 
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.

Odpiranje bo javno. Predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom oziroma pooblastilom ponudnika. 
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Pravočasno prispele ponudbe bo obravna-
vala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo 
vse ponudnike o izboru najugodnejšega po-
nudnika obvestila najkasneje v 15 dneh po 
javnem odpiranju ponudb.

6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 

pogodba v roku 15 dni po vročitvi obve-
stila o izbiri najugodnejšega ponudnika, 
celotno kupnino pa je izbrani ponudnik 
dolžan plačati na račun Občine Zreče, 
št. 01344-0100003613, odprt pri Banki Slo-
venije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v tem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Občina Zreče 
bo izdala zemljiško knjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice na nepremičninah v ze-
mljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. 
Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo 
nepremičnin (plačilo davka, stroški notar-
ske overitve, vknjižba lastninske pravice na 
svoje ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od 
prejema obvestila o izbiri s prodajalcem 
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi 
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko la-
stnik k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika in zadrži var-
ščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

7. Ustavitev postopka: prodajalec na pod-
lagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k skle-
nitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z naju-
godnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi 
začeti postopek prodaje nepremičnine vse 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti. V tem primeru se ponudnikom povrne 
plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.

8. Podrobnejše informacije
Zainteresirani kupci lahko prejmejo po-

drobnejše informacije na tel. 03/757-17-05, 
GSM 051/610-371 – Mateja Čremošnik. 
Ogled stanovanja je možen po predhodnem 
telefonskem dogovoru.

Besedilo javnega razpisa je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Obči-
ne Zreče ter na spletni strani Občine Zreče: 
www.zrece.eu.

Občina Zreče

Št. 478-0060/2007-09 Ob-3274/12
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 

cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) 
in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 84/07 in 94/07) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih 

zemljišč
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Ma-

riborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Vrsta pravnega posla in predmet pro-

daje
Prodaja stvarnega premoženja, in sicer 

nezazidana stavbna zemljišča na Hmelini 
v Radljah ob Dravi, namenjena za individu-
alno stanovanjsko gradnjo. Parcele so ko-
munalno neurejene.

– parc. št. 161/13, travnik, v izmeri 
625 m2,

– parc. št. 161/14, travnik, v izmeri 
631 m2,

– parc. št. 161/20, travnik, v izmeri 
630 m2,

– parc. št. 161/21, travnik, v izmeri 
624 m2,

– parc. št. 161/22, travnik, v izmeri 
585 m2,

– parc. št. 161/26, travnik, v izmeri 
418 m2 in porušen objekt, v izmeri 238 m2,

– parc. št. 161/27, travnik, v izmeri 
367 m2 in porušen objekt, v izmeri 314 m2,

– parc. št. 161/7, travnik, v izmeri 633 m2,
vse k.o. 804-Radlje ob Dravi.
Parcele se prodajajo v kompletu; skupna 

površina nepremičnin znaša 5.065 m2.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena pro-

daje nezazidanih stavbnih zemljišč znaša 
130.738,50 EUR. Predpisane davčne da-
jatve niso vštete v izklicno ceno in jih plača 
kupec.

4. Informacije in ogled
Ogled nepremičnin je možen po predho-

dnem dogovoru na tel. 02/88-79-644.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji 

javnega zbiranja ponudb daje svetovalka za 
komunalne in premoženjsko-pravne zade-
ve, Maja Košir.

5. Pogoji prodaje
Nepremičnine bodo prodane najugo-

dnejšemu ponudniku, ki bo ponudil najvišjo 
kupnino.

Kupec mora skleniti prodajno pogodbo 
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejše-
ga ponudnika.

Kupec je dolžan plačati kupnino 
v 30 dneh od prejema računa. Plačana var-
ščina se kupcu všteje v kupnino. Izhodiščna 
cena ne vsebuje davščin; vse dajatve plača 
kupec.

Plačilo celotne kupnine v roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani 
ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je 
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od 
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorje-
nem roku, ima prodajalec pravico odstopiti 
od pogodbe in zadržati varščino.

Nepremičnina preide v last in posest 
kupca po plačilu celotne kupnine.

Zemljiško knjižno dovolilo prodajalec iz-
stavi po plačilu celotne kupnine.

6. Pogoji udeležbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in prav-

ne osebe, ki resnost ponudbe izkažejo s pla-
čilom varščine v višini 10 % od izhodiščne 
cene, in sicer 13.073,85 EUR, na transakcij-
ski račun naročnika št. 01301-0100010958, 
odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo 
varščine za javno zbiranje ponudb – Hme-
lina«.

Pisna ponudba mora vsebovati: naziv 
kupca in njegov točen naslov ter ponujeni 
znesek kupnine.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in številko 

transakcijskega računa za morebitno vračilo 
varščine;

– kopijo osebnega dokumenta in davč-
no številko – fizične osebe; oziroma izpis 
iz sodnega registra in ID za DDV – pravne 
osebe;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga 
izdajo institucije v njegovi državi enakovre-
dne institucijam, od katerih se zahteva po-
trdilo za slovenske državljane, kolikor tega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti 
starejše od 30 dni – za pravne osebe;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
ponudnik ni imel blokade transakcijskega 
računa (tuja pravna oseba mora predloži-
ti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 

državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, 
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokade transakcijskega računa) – za prav-
ne osebe;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
razpisne pogoje.

Ponudnik je vezan na dano ponudbo do 
30. 9. 2012.

V primeru, da bo več ponudnikov podalo 
enako ponudbo, bo prodajalec nadaljeval 
postopek s pogajanji, pri čemer bo k poga-
janjem povabil vse najugodnejše ponudnike.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-

spele na naslov naročnika: Občina Radlje 
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje 
ob Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 
16. 7. 2012, do 12. ure, s pripisom »Javno 
zbiranje ponudb Hmelina – ne odpiraj!«.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodišč-
no ceno ne bodo upoštevane.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v 8 dneh po izbiri.

Neizbranemu ponudniku bo varšči-
na vrnjena na njegov transakcijski račun 
v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponu-
dnika, brez obresti.

Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogod-
be o prodaji nepremičnine z najugodnejšim 
ponudnikom, oziroma lahko že začeti posto-
pek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je 
vrniti varščino brez obresti.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 4780-700/2010-24 Ob-3278/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Ljub ljana v vrednosti pod 200.000 EUR 
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 zemljišče parc. 
št. 379/12, k.o. 1772-Slape, nepozidano 
stavbno zemljišče, v izmeri 703 m2. Nepre-
mičnina, ki je predmet prodaje, se nahaja 
v območju urejanja prostora MO-117 CDd- 
območje centralnih dejavnosti brez stano-
vanj. Predmetna nepremičnina je vključena 
v Načrt razpolaganja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 
2012.

Izhodiščna cena: 112.480,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na 

dodano vrednost.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa;
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«;
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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;

3.5 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;

3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe;

3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na dodano vre-
dnost, 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 
št. 007-432000. Plačana varščina se izbra-
nemu ponudniku vračuna v kupnino, osta-
lim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejše-
ga 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 
ponudbo z vsemi prilogami do vključno 
10. 7. 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 ponud-
bo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, 
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine k.o. Slape, parc. št. 379/12 
na naslov: Mestna občina Ljub ljana, Ko-
misija za izvedbo postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana, 1000 Ljub ljana, Adamič-Lundro-
vo nabrežje 2.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo oseb-

nega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki 

posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra 

(pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne 

ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 1. 12. 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 nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kon-
taktna oseba Meliha Dizdarević, elektron-
ska pošta: meliha.dizdarevic@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
hodnem dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponud-
be za zemljišče parc. št. 379/12, k.o. Sla-
pe, dne 12. 7. 2012, s pričetkom ob 12.45, 
v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Klub 
11, Mestni trg 1, Ljub ljana.

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/mescani/razpisi_natecaji/de-
fault.html.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-3312/12
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešer-

nova 25, 1000 Ljubljana objavlja povabilo k 
oddaji ponudbe za organizacijo logistike za 
gospodarske delegacije v tujino. Ponudba 
mora vsebovati izpolnjen priložen obrazec 
»Specifikacije – ponudba« ter druga do-
kazila, kot je določeno v obrazcu, ki je 
dosegljiv na spletnih straneh Ministrstva 
za zunanje zadeve RS, pod rubriko Javne 
objave.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo izbra-
lo tri usposobljene ponudnike, ki izpolnju-
jejo zahtevane pogoje in ki so izbrani kot 
najboljši ponudniki, na podlagi pogojev in 
meril, ki so določeni v prilogi. Ministrstvo 
bo izbrane ponudnike ob vsaki posamezni 
gospodarski delegaciji pozvalo k oddaji po-
nudbe za posamezen dogodek.

Naročniki in plačniki storitev so posame-
zni gospodarski subjekti, katerih predstav-
niki so udeleženci posamezne gospodar-
ske delegacije. Obsega storitev ni mogoče 
vnaprej določiti.

Ponudniki naj ponudbe posredujejo na 
naslov Ministrstvo za zunanje zadeve, Sek-
tor za gospodarsko promocijo, Prešernova 
25, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. julija 
2012, do 15. ure.

Ministrstvo za zunanje zadeve
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 Ob-3280/12
Zeleni Slovenije na podlagi Zakona o po-

litičnih strankah objavljajo

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju  

od 1. 1. do 31. 12. 2011

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

 1. Prihodki  

1.1. Prihodki iz državnega proračuna 0

1.2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 7.033

1.3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb 1.500

 Skupaj 8.523

 2. Odhodki  

2.3. Najemnina za poslovne prostore 7.014

2.4. Stroški za volilno kampanjo  0 

2.5. Drugi stroški in izredni odhodki 19

2.6. Izvršbe,odtegljaji sodišč 1.500

 Skupaj 8.523

Zeleni Slovenije
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Št. 101-3/2012-223 Ob-2963/12
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi 

Upravna enota Šentjur pri Celju, se z dnem 
izdaje te odločbe sprejmejo v hrambo Pravi-
la sindikata delavcev Javnega komunalnega 
podjetja Šentjur.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco 
statutov sindikatov, pod zaporedno številko 
21. Naziv sprejetih in v hrambo danih pravil 
je: Pravila sindikata delavcev Javnega ko-
munalnega podjetja Šentjur. Polno ime sin-
dikata je: Sindikat komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičninami Slovenije, 
Sindikat javnega komunalnega podjetja 
Šentjur, s skrajšanim imenom: SKVN/SJKP 
Šentjur, s sedežem Cesta Leona Dobro-
tinška 18, Šentjur.

Hrambo je zahtevala pooblaščena oseba 
sindikata, Izidor Gajšek.

Evidence sindikatov
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 Ob-3226/12
Ime medija: PIL.
Ime medija: PLUS.
Ime medija: CICIDO.
Ime medija: CICIBAN.
Ime medija: GEA.
Ime medija: MOJ PLANET.
Ime medija: MALI MOJ PLANET.
Ime medija: Cici zabavnik.
Ime medija: Reader's Digest Slovenija.
Izdajatelj (za vse navedene medije): 

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 
cesta 29, 1000 Ljub ljana.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične 
osebe oziroma firma in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet 
odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic: ZVON DVA HOLDING, d.d. – 
v stečaju, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor 
(delež 69,04 %).

Ime članov uprave izdajatelja: Peter 
Tomšič (predsednik uprave), Andrej Cunder 
(član uprave), Marko Ručigaj (član uprave).

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Lu-
kanc Vladimir Anton, Gregorc Magdalena, 
Eržen Klemen, Frantar Borut, Gregorec 
Branko, Melihen David.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-3243/12
Direktor družbe D.P. TABOR, družba 

pooblaščenka, d.d., Ljub ljana, sedež: Ljub-
ljana, poslovni naslov: Tabor 9, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljevanju: D.P. TABOR, d.d., 
Ljub ljana), v skladu s prvim odstavkom 
586. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1), objavlja obvestilo, da se name-
rava izvesti pripojitev družbe D.P. TABOR, 
d.d., Ljub ljana, kot prevzete družbe, k družbi 
PROJEKT HOTEL, investiranje in upravlja-
nje naložb, d.d., sedež: Ljub ljana, poslovni 
naslov: Tabor 9, 1000 Ljub ljana, kot prevze-
mni družbi.

V zvezi z izvedbo nameravane pripojitve 
je direktor družbe D.P. TABOR, d.d., Ljub-
ljana Okrožnemu sodišču v Ljub ljani (regi-
strski organ) predložil Pogodbo o pripojitvi, 
ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te 
družbe.

Delničarji družbe D.P. TABOR, d.d., 
Ljub ljana, lahko na naslovu družbe Tabor 9, 
1000 Ljub ljana, pregledajo listine: pogodbo 
o pripojitvi; letna poročila družb, ki sta ude-
leženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna 
leta in poročil nadzornih svetov obeh družb, 
ki sta udeleženi pri pripojitvi.

Vsakemu delničarju je treba na njegovo 
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan 
brezplačno dati prepis listin iz drugega od-
stavka tega člena, razen če spletna stran 
družbe omogoča, da se lahko listine brez-
plačno prenesejo in natisnejo. Če delničar 
soglaša, se lahko kopije listin posredujejo 
po elektronski pošti.

D.P. TABOR, d.d., Ljubljana
direktor

Darko Kudeljnjak

 Ob-3244/12
Direktor družbe PROJEKT HOTEL, in-

vestiranje in upravljanje naložb, d.d., se-
dež: Ljub ljana, poslovni naslov: Tabor 9, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: PROJEKT 
HOTEL, d.d.), v skladu s prvim odstavkom 
586. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1), objavlja obvestilo, da se name-
rava izvesti pripojitev družbe D.P. TABOR, 
družba pooblaščenka, d.d., Ljub ljana, Ta-
bor 9, 1000 Ljub ljana, kot prevzete družbe, 
k družbi PROJEKT HOTEL, d.d., kot pre-
vzemni družbi.

V zvezi z izvedbo nameravane pripoji-
tve je direktor družbe PROJEKT HOTEL, 
d.d. Okrožnemu sodišču v Ljub ljani (regi-
strski organ) predložil Pogodbo o pripojitvi, 
ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te 
družbe.

Delničarji družbe PROJEKT HOTEL, d.d. 
lahko na naslovu družbe Tabor 9, 1000 Ljub-
ljana, pregledajo listine: pogodbo o pripo-
jitvi; letna poročila družb, ki sta udeleženi 
pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta in 
poročil nadzornih svetov obeh družb, ki sta 
udeleženi pri pripojitvi.

Vsakemu delničarju je treba na njegovo 
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan 
brezplačno dati prepis listin iz drugega od-
stavka tega člena, razen če spletna stran 
družbe omogoča, da se lahko listine brez-
plačno prenesejo in natisnejo. Če delničar 

soglaša, se lahko kopije listin posredujejo 
po elektronski pošti.

Delničarji družbe PROJEKT HOTEL, 
d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, lahko v skladu s tretjim 
odstavkom 599. člena Zakona o gospodar-
skih družbah v enem mesecu od te objave 
zahtevajo sklic skupščine družbe PROJEKT 
HOTEL, d.d., ki naj odloči o soglasju za 
pripojitev. Če upravičeni delničarji tega ne 
bodo zahtevali, skupščina prevzemne druž-
be ne bo odločala o soglasju za pripojitev.

PROJEKT HOTEL, d.d.
direktor

Darko Kudeljnjak

 Ob-3247/12
EMMA, podjetje za trgovino in pro-

izvodnjo, d.o.o., Rožna dolina 52, 4248 Le-
sce (v nadaljevanju: EMMA, d.o.o.) kot pre-
nosna družba v skladu z prvim odstavkom 
629. člena v zvezi z določbami 586. člena 
Zakona o gospodarskih družbah objavlja, 
da je dne 13. 6. 2012 predložila delitveni 
načrt prenosne družbe EMMA d.o.o. Okro-
žnemu sodišču v Kranju kot registrskemu 
sodišču v zvezi z nameravano oddelitvijo 
z ustanovitvijo nove družbe s pripadajočo 
dokumentacijo.

EMMA, d.o.o. je obvestila Okrožno sodi-
šče v Kranju kot registrsko sodišče, da bodo 
družbeniki na skupščini družbe po preteku 
zakonsko določenega roka odločali o so-
glasju k delitvenemu načrtu družbe EMMA, 
d.o.o. o oddelitvi in prenosu dela premože-
nja na novoustanovljeno družbo LUMADA 
trgovina in pro izvodnja d.o.o. ter o pripada-
jočih dokumentih.

EMMA, d.o.o. je družba z omejeno odgo-
vornostjo, ki nima nadzornega sveta, zato je 
delitveni načrt pregledala skupščina družbe 
EMMA d.o.o., sklep skupščine o tem je bil 
priložen k obvestilu sodišču.

EMMA, d.o.o. s tem obvestilom opozarja:
1. Vse družbenike družbe EMMA, d.o.o.:
a) da jim je direktorica družbe EMMA, 

d.o.o. dolžna najmanj 14 dni pred dnem 
seje skupščine, ki bo odločala o delitvi, sku-
paj z vabilom na skupščino poslati kopijo 
delitvenega načrta z vsemi prilogami, le-
tna poročila družbe EMMA, d.o.o. za zadnja 
tri leta, ter vmesno bilanco družbe EMMA, 
d.o.o. na dan 1. 6. 2010.

b) da je pri odločanju družbenikov o deli-
tvenem načrtu potrebno predložiti vse listine 
naveden pod a) tega obvestila, direktorica 
družbe pa je dolžna obrazložiti vsebino de-
litvenega načrta.

c) da je direktorica pred odločanjem 
skupščine o soglasju k oddelitvi dolžna 
družbenike obvestiti o vseh pomembnih 
spremembah premoženja družbe, ki so na-
stale v obdobju od sestave delitvenega na-
črta do odločanja o soglasju k delitvenemu 
načrtu, zlasti pa o tistih spremembah, zaradi 
katerih bi bilo primerno drugačno menjalno 
razmerje oziroma drugačna dodelitev dele-
žev v novi družbi.

2. Upnike družbe EMMA, d.o.o., da je 
EMMA d.o.o. dolžna vsakemu upniku na 
njegovo zahtevo najkasneje naslednji de-

lovni dan brezplačno poslati prepis delitve-
nega načrta.

Družbeniki se bodo z izjavami v obliki 
notarskega zapisa odrekli uporabi določb 
zakona o gospodarskih družbah o poročilu 
uprave o oddelitvi in o reviziji te oddelitve.

EMMA d.o.o.  
direktorica  

Tatjana Potokar

 Ob-3255/12
Družba Nenus, poslovno in finančno 

svetovanje, d.o.o., Šmarje - Sap, v skladu 
s 629. členom in 586. členom Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1), objavlja ob-
vestilo, da namerava izvesti delitev družbe 
po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove 
družbe.

Družba Nenus, poslovno in finančno sve-
tovanje, d.o.o. je v ta namen kot prenosna 
družba Okrožnemu sodišču v Ljub ljani (re-
gistrsko sodišče) predložila delitveni načrt 
z vsemi prilogami.

Družbenikom je v prostorih družbe, na 
naslovu Šmarje - Sap, Partizanska cesta 3, 
1293 Šmarje - Sap, omogočen pregled de-
litvenega načrta in vseh ostalih listin v zvezi 
z delitvijo.

Vsakemu družbeniku bo družba najmanj 
14 dni pred zasedanjem skupščine družbe, 
ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za 
skupščino poslala vse listine v zvezi z de-
litvijo.

Vsakemu upniku bo družba na njegovo 
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan 
brezplačno dala prepis delitvenega načrta.

Vse navedene listine bodo predložene 
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala 
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini 
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitve-
nega načrta in pred odločanjem o soglasju 
za delitev družbenike obvestil o vseh po-
membnih spremembah premoženja družbe, 
v obdobju od sestave delitvenega načrta do 
zasedanja skupščine.

Nenus, poslovno  
in finančno svetovanje, d.o.o.  

direktor družbe

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-3198/12
V skladu s 520. členom ZGD-1, družba 

Dr. Pirnat zdravstvene storitve d.o.o., skraj-
šana firma Dr. Pirnat d.o.o., s sedežem Raz-
lagova ulica 29, 2000 Maribor, matična šte-
vilka 5339235000, objavlja naslednji sklep:

Osnovni kapital družbe se po postop-
ku rednega zmanjševanja osnovnega ka-
pitala zmanjša iz 987.921,00 EUR za 
900.539,68 EUR, tako da po zmanjšanju 
znaša 87.381,32 EUR.

Direktor družbe poziva vse upnike, da 
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Družba Dr. Pirnat d.o.o.,  
direktorica Hermina Pirnat

Objave gospodarskih družb
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Sklici skupščin 

 Ob-3276/12
Preklic

Uprava družbe Pomorska družba, upra-
vljanje holding družb d.d., Portorož, na pod-
lagi sklepa NS družbe z dne 19. 6. 2012 
objavlja preklic sklica skupščine Pomorske 
družbe d.d.

Skupščina Pomorske družbe d.d., ki je 
bila sklicana dne 4. 7. 2012, ob 11. uri, ka-
tere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 42/12 z dne 1. 6. 2012, se prekliče.

Pomorska družba, upravljanje  
holding družb d.d., Portorož  

Uprava

 Ob-3277/12
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Po-

morska družba, upravljanje holding družb 
d.d., Portorož, sklicuje uprava družbe

skupščino
Pomorske družbe d.d.,  

Portorož, Obala 55,
ki bo dne 27. 8. 2012, ob 12. uri, na se-

dežu družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se izvoli Ja-

nez Starman, za namestnika predsednika 
Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Sabi-
na Hodžić, Irena Kmet in Elena Rojc.

Skupščina se seznani, da je prisotna no-
tarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno 
z zakonom sestavila zapisnik skupščine.

Gradivo:
Obrazložitev
2. Seznanitev z letnim poročilom in poro-

čilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa 
o uporabi bilančnega dobička za poslovno 
leto 2011 ter podelitev razrešnice članom 
uprave in nadzornega sveta Pomorske druž-
be d.d.

Predlog sklepa uprave:
1. Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom za 2011 in poročilom NS o njegovi 
potrditvi in ga sprejme.

2. Družba v letu 2011 ne izkazuje bilanč-
nega dobička zaradi nastale izgube v teko-
čem letu.

3. Podeli se razrešnica članom Upra-
ve in članom Nadzornega sveta Pomorske 
družbe d.d.

Gradivo:
Obrazložitev, letno poročilo, poročilo NS.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepa: pod to točko dnevnega 

reda ni predloga sklepa.
Gradivo:
Obrazložitev
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvaj-

setino osnovnega kapitala, lahko predlagajo 
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni od 
objave sklica skupščine.

Rok za vlaganje predlogov nasprotnih 
sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po 
dnevu objave sklica skupščine (300/1. člen 
ZGD).

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled 
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak 
dan od dneva objave sklica skupščine do 
dneva skupščine, med 12. in 14. uro. Vpo-
gled je potrebno napovedati dan prej, po tel. 
(05/676-63-33), telefaksu (05/671-09-87) ali 

elektronski pošti (boris@goljevscek.com) 
pomočniku direktorja družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki 
delničarjev, ki so konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine tedaj do dne 23. 8. 
2012, vpisani kot delničarji v centralnem re-
gistru nematerializiranih vrednostnih papir-
jev pri KDD – Klirinško depotna družba d.d. 
Ljub ljana ozirom v delniški knjigi družbe, kar 
velja le za tiste delničarje katerih vpis še ni 
prenesen na KDD.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo le 
tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno 
prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem 
skupščine.

Prijavi po pooblaščencu mora biti prilo-
žen izvirnik pisnega pooblastila za zasto-
panje na skupščini. Zakoniti zastopniki del-
ničarjev – pravnih oseb, ki se bodo udeležili 
skupščine, morajo prijavi priložiti izpisek 
AJPES-a, ki izkazuje njihov vpis v sodni 
register, ki ni starejši od sedem dni.

Pomorska družba, upravljanje  
holding družb d.d., Portorož  

Uprava

 Ob-3179/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe sklicujem

4. skupščino
Idealdom, d.d.,

ki bo 1. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi 
na Leskoškovi 4, v Ljub ljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje 
notarja.

Predlog sklepa: na predlog direktorice 
družbe se ugotovi sklepčnost skupščine, iz-
voli predsednika skupščine Ivana Žolnirja in 
preštevalko glasov Ano Goršič ter imenuje 
notarko Nado Kumar za sestavo notarskega 
zapisnika skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila družbe 
Idealdom, d.d. in poročila nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila za leto 2011, 
informacija o pokrivanju izgube za poslovno 
leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

a) Skupščina se seznani s sprejetim le-
tnim poročilom družbe Idealdom, d.d. za leto 
2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi in potrditvi letnega poročila druž-
be Idealdom, d.d. za leto 2011.

b) Skupščina se seznani z informacijo 
o pokrivanju izgube poslovnega leta 2011.

c) Potrdi in odobri se delo uprave in se 
upravi za poslovno leto 2011 podeli razre-
šnica.

d) Potrdi in odobri se delo nadzornega 
sveta in se predsedniku in vsem ostalim 
članom nadzornega sveta za poslovno leto 
2011 podeli razrešnica.

3. Pooblastilo upravi družbe za nakup in 
odsvajanje lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Skupščina pooblašča upravo za nakup 
lastnih delnic do višine 10 % osnovnega ka-
pitala, za dobo 36 mesecev. Nakupna cena 
ne sme biti nižja od 5,00 € in ne višja od knji-
govodske vrednosti delnice. Uprava družbe 
je na podlagi tega sklepa pooblaščena tudi 
za umik lastnih delnic brez nadaljnjega skle-
panja skupščine o zmanjšanju osnovnega 

kapitala. Za spremembo in uskladitev bese-
dila čistopisa statuta o zmanjšanju osnov-
nega kapitala z umikom lastnih delnic je 
pooblaščen nadzorni svet družbe.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi 
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 
KDD na dan 28. 7. 2012, to je konec četrte-
ga dne pred zasedanjem skupščine, in bodo 
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo 
v tajništvu uprave družbe, na naslovu Le-
skoškova 4, Ljub ljana. Delničar z glasovalno 
pravico v skladu s statutom, lahko glasuje 
osebno ali po pooblaščencu oziroma zasto-
pniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi prilo-
žiti pisno pooblastilo.

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 dnevne-
ga reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo 
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim 
je dolžna podati zanesljive podatke in odgo-
vore na vprašanja v zvezi z zadevami druž-
be, če so takšni odgovori in podatki potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom, poročilom nadzornega svet in drugim 
gradivom, je na vpogled vsem delničarjem 
družbe pri Ani Goršič, na sedežu družbe, 
vsak delovni dan, med 11. in 12. uro, od ob-
jave sklica skupščine do dneva zasedanja 
skupščine.

Idealdom, d.d.  
direktorica družbe

 Ob-3181/12
Na podlagi člena VII. Statuta družbe Eti-

keta, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem

21. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d., 

Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v četrtek, dne 26. 7. 2012, ob 

10. uri, na sedežu družbe, Industrijska 
ulica 6, Žiri.

Predlagan je sledeči dnevni red in predlo-
gi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost, 
imenuje se predsednik in preštevalca gla-
sov. Na seji bo prisotna vabljena notarka 
Marjana Tičar Bešter. Skupščina potrdi or-
gane skupščine in predlagani dnevni red.

2. Predlog uporabe bilančnega dobička 
s predlogom razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi 

bilančnega dobička za leto 2011:
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– bilančni dobiček znaša 450.484,90 
EUR,

– za izplačilo dividend se nameni 
126.251,50 EUR, kar pomeni 0,50 EUR 
bruto na delnico oziroma 0,40 EUR neto 
na delnico,

– nerazporejeno ostane 324.233,40 EUR 
bilančnega dobička.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so 
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidenti-
rani pri KDD na dan skupščine, v 90 dneh 
po sprejemu sklepa.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje 
in odobrava delo teh dveh organov družbe 
v poslovnem letu 2011.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: skupščina sprej-

me predlog nadzornega sveta, da se za 
izvedbo revizije računovodskih izkazov za 
poslovno leto 2012 imenuje revizorska hiša 
PKF, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., 
Kamniška ulica 25, Ljub ljana.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo del-

ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, 
ki udeležbo najavijo najkasneje do 23. 7. 
2012, v pisni obliki na sedežu družbe, in 
so na ta dan evidentirani kot imetniki delnic 
družbe v centralnem registru pri Klirinško 
depotni družbi. Vsaka delnica daje delni-
čarju en glas.

Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino 

je delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, 
od dneva objave sklica skupščine do dneva 
zasedanja.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne naspro-

tne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda z utemeljitvijo predloga pisno 
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po 
objavi sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne 

bo uspešen, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne, ob 11. uri, v istem prosto-
ru. Ob ponovnem sklicu skupščina odloča 
ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Etiketa d.d.  
uprava  

mag. Jakob Kokalj

 Ob-3195/12
Na podlagi 7.2. člena statuta družbe 

Hram Holding, d.d., Ljub ljana, uprava druž-
be objavlja sklic

19. skupščine
delničarjev družbe Hram Holding, 

finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 
1000 Ljubljana,

ki bo dne 26. 7. 2012, s pričetkom ob 
11. uri, v dvorani Urška 1, Gospodarske-
ga razstavišča, Dunajska 18, Ljub ljana, 
s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa uprave št.1: izvolijo se 
organi skupščine.

2. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta št. 2.: skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2011.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-

dnjih sklepov:
Predlog sklepa 3: Matej Kovač, se 

z dnem 31. 8. 2012 imenuje za člana nad-
zornega sveta družbe Hram Holding, finanč-
na družba, d.d., in sicer za mandatno ob-
dobje 4 let.

Predlog sklepa 4: Aleš Jesih, se z dnem 
31. 8. 2012 imenuje za člana nadzornega 
sveta družbe Hram Holding, finančna druž-
ba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

Predlog sklepa 5: Tomaž Adamič, se 
z dnem 31. 8. 2012 imenuje za člana nad-
zornega sveta družbe Hram Holding, finanč-
na družba, d.d., in sicer za mandatno ob-
dobje 4 let.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6: 
na predlog nadzornega sveta, imenuje skup-
ščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG 
Slovenija, d.o.o., Ljub ljana za finančnega 
revizorja za poslovno leto 2012.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gi sklepov z obrazložitvami, Letnim poroči-
lom in Poročilom nadzornega sveta, je delni-
čarjem na vpogled, na sedežu družbe, Hram 
holding d.d., Vilharjeva 29, Ljub ljana, v taj-
ništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, 
od dneva objave sklica do vključno dneva 
zasedanja skupščine. Prav tako je gradi-
vo ter obrazci za prijavo udeležbe in poo-
blastila dostopno tudi na spletnih straneh 
družbe, www.hram-holding.si, pa tudi v ele-
ktronskem sistemu obveščanja Ljub ljanske 
borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega od-
stavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na 
voljo na spletni strani družbe.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Upravni odbor družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1C objavil tiste dodatne točke dnevne-
ga reda, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najpozneje sedem dni po 
objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi 
po elektronski pošti, in sicer na naslov: 
v.golec@hram-holding.si v skenirani obliki 
kot priponka, s podpisom delničarja.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-

ga reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog 
delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine druž-
bi poslal razumno utemeljen predlog in pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov družbe 
sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer 
na elektronski naslov: v.golec@hram-hol-
ding.si, v skenirani obliki kot priponka, 
s podpisom delničarja.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini družbe 

postavljajo vprašanja in zahtevajo podat-
ke o zadevah družbe, če so potrebni za 
presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo 
pravico do obveščenosti v skladu s prvim 
odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo 

in na njej glasujejo delničarji, ki so kot ime-
tniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško depotni družbi, d.d., v Ljub ljani, konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 
22. 7. 2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali 
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno po-
oblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno 
prijaviti upravi družbe s pisno prijavo najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini, lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje glasovalno pravico. 
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potreb-
no predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. 
Pooblaščenec delničarja mora predložiti po-
oblastilo najkasneje na skupščini družbe.

Pooblastilo je lahko posredovano druž-
bi tudi po elektronski pošti, na elektronski 
naslov: v.golec@hram-holding.si, in sicer 
v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa 
mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, 
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastite-
lja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. 
Družba ima pravico do preveritve identite-
te delničarja oziroma pooblastitelja, ki po-
sreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter 
avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji 
lahko pooblastilo na enak način kot so ga 
podali, do dneva skupščine kadarkoli pre-
kličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega/poslovnega registra.

Izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1C 
so dostopne na spletni strani družbe.

Na dan sklica skupščine ima družba 
4.346.667 navadnih kosovnih imenskih 
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka na-
vadna delnica njenemu imetniku en glas. 
Glasovalnih pravic nima 16.904 navadnih 
kosovnih imenskih delnic, ki jih ima Hram 
Holding, finančna družna, d.d. po stanju na 
dan 15. 6. 2012.

Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo 
na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom 
zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc in 
prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.

Hram Holding, d.d., Ljubljana  
Jaro Žontar  

predsednik uprave

Št. 22 Ob-3220/12
Uprava družbe na podlagi 40. člena Sta-

tuta delniške družbe sklicuje

18. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna 

oblačila Sevnica,
ki bo 23. 7. 2012, ob 13. uri, na sedežu 

družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje dveh preštevalcev gla-
sov in določitev notarja.
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Predlog sklepa: imenujeta se predlagana 
preštevalca glasov in določi notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranima 
Letnima poročiloma za leto 2011 in poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi le-teh, 
prejemki uprave in članov nadzornega sveta 
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička 
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranima 

Letnima poročiloma za leto 2011, poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi le-teh in pre-
jemki uprave ter članov nadzornega sveta.

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 
2011 v skupni višini 2.972.948,05 EUR se 
uporabi kot sledi:

a) del bilančnega dobička v znesku 
810.900,00 EUR se uporabi za izplačilo divi-
dend v bruto vrednosti 0,90 EUR na delnico;

b) preostali bilančni dobiček po revidira-
nem letnem poročilu za leto 2011 v znesku 
2.162.048,05 EUR ostane nerazporejen in 
bo o njegovi uporabi odločala skupščina 
v naslednjih letih;

c) dividende se izplačajo delničarjem, 
ki so na dan zasedanja skupščine vpisa-
ni v delniški knjigi. Dividende se izplačajo 
delničarjem v 90 dne po sklepu skupščine.

2.3. Skupščina upravi in nadzornemu 
svetu podeli razrešnico za poslovno leto 
2011.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga 

skupščini, da za revizorja za leto 2012 ime-
nuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, pod-
jetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a 
iz Ljub ljane.

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe na Prešer-
novi 4, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak 
delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva ob-
jave sklica skupščine do dneva zasedanja 
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najka-
sneje konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (do vključno 19. 7. 2012) pisno 
prijavijo upravi družbe udeležbo na skup-
ščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo 
poslati pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim 
dnevnim redom preloži na sedmi delovni 
dan od dneva prvega zasedanja.

Glasovalno pravico na seji skupščine 
imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpi-
sani v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni kli-
rinško depotni družbi, d.d. Ljub ljana, konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan).

Lisca d.d.  
uprava  

Goran Kodelja

 Ob-3221/12
Skladno z Zakonom o gospodarskih 

družbah in na podlagi določil 25. člena Sta-
tuta družbe Helios, Sestavljeno podjetje 
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. ter 
zahteve za sklic skupščine, ki jo je podal 
delničar Zvon Ena Holding, finančna družba 
d.d. – v stečaju, uprava družbe sklicuje

18. sejo skupščine,
ki bo v petek, 27. 7. 2012, ob 13. uri, 

v sejni sobi podjetja Količevo 2, 1230 Dom-
žale.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje 

odvetnik mag. Uroš Ilić iz Ljub ljane.
Za preštevalca glasov se imenujeta Ani-

ca Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lo-

košek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom in poročilom nadzornega sveta ter spre-
jem sklepa o uporabi bilančnega dobička in 
podelitvi razrešnice članom uprave in nad-
zornega sveta za leto 2011.

Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 

2011 v višini 10.170.499,09 EUR se uporabi 
za naslednje namene:

– za izplačilo dividend: 835.338,00 EUR,
– za povečanje drugih rezerv: 

2.000.000,00 EUR,
– razporeditev v preneseni dobiček: 

7.335.161,09 EUR.
Bruto dividenda na delnico znaša 

3,00 EUR.
Dividenda se izplača v roku 90 dni po 

zasedanju skupščine. Do dividende so upra-
vičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško 
knjigo dva dni po zasedanju skupščine.

Predlog sklepa:
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico 

upravi družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 

nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 
2011.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe 

za leto 2012 se imenuje revizorska hiša 
Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljub-
ljana.

4. Sprememba statuta družbe (določitev 
soglasja nadzornega sveta k posameznim 
vrstam poslov in zmanjšanje števila članov 
nadzornega sveta družbe).

Predlog sklepa:
4.1. V statutu družbe se za točko 16 

doda nova 16.A točka, ki se glasi:
»Uprava mora vedno pridobiti predhodno 

soglasje nadzornega sveta:
– za vpis deležev v osnovnem kapitalu, 

pridobitvijo delnic in/ali glasovalnih pravic 
v drugi pravni osebi ali za drugačno prido-
bitev, odtujitev in razpolaganje s poslovnimi 
deleži, delnicami in/ali glasovalnimi pravi-
cami, bodisi ustanovitvijo, s povečanjem ali 
zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo 
ali drugače, z enim ali več posli, ki se nana-
šajo na iste vrste premoženjski predmet ali 
ki so medsebojno povezani ali so sklenjeni 
v ozkem časovnem obdobju, če nakupna 
ali prodajna vrednost takšnega deleža ali 
delnic presega 5.000.000,00 EUR v pro-
tivrednosti v katerikoli valuti po srednjem 
tečaju Banke Slovenije na dan odločanja ali 
če presegajo 25 % delež osnovnega kapita-
la oziroma glasovalnih pravic;

– za povečanje ali zmanjšanje deleža 
družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih 
pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, 
ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe 
v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravi-
cah v takšni osebi za 10 % ali več;

– za prodajo, prenos, oddajo ali kakr-
šnokoli drugo razpolaganje z nepremičnim 
premoženjem družbe, ali njihov nakup ali 
najem, če vrednost takšnega premoženja 
presega 5.000.000,00 EUR v protivrednosti 

v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan odločanja.«

4.2. Statut družbe se v točki 18 statuta 
družbe spremeni tako, da se ta določba po 
novem glasi:

»Nadzorni svet šteje šest članov. Vsi čla-
ni nadzornega sveta družbe imajo enake 
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom 
določeno drugače.

Dva člana nadzornega sveta sta pred-
stavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet 
delavcev.

Nadzorni svet imenuje skupščina delni-
čarjev z navadno večino glasov navzočih 
delničarje, razen članov nadzornega sveta 
iz drugega odstavka te točke.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za 
štiri leta in so lahko po izteku mandata po-
novno izvoljeni.«

4.3. Sprejme se prečiščeno besedilo sta-
tuta družbe. Z dnem sprejema prečiščenega 
besedila statuta preneha veljati statut druž-
be z dne 18. 6. 2010.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je dne 4. 7. 2012 po-

tekel mandat članom nadzornega sveta dr. 
Jurgetz Antonu, Kokot Aleksandru in Likl 
Evgenu.

Ugotovi se, da zaradi podane odstopne 
izjave z mesta predsednika in člana nad-
zornega sveta družbe, z dne 7. 6. 2012 
preneha mandat članu in predsedniku nad-
zornega sveta Simonu Zdolšku.

Za nove člane nadzornega sveta, z man-
datno dobo štirih let, se na nezasedena me-
sta z dnem 27. 7. 2012, imenujejo:

1. dr. Anton Jurgetz,
2. Evgen Likl,
3. Žiga Škerjanec,
4. Miha Grilec.

2. Ugotovi se, da dne 5. 8. 2012 pote-
če mandat članu nazornega sveta Zazijal 
Dušanu.

Za člana nadzornega sveta, z manda-
tno dobo štirih let, se z dnem 6. 8. 2012 na 
nezasedeno mesto imenuje Gregor Bajra-
ktarević.

3. Skupščina se seznani s sklepom sveta 
delavcev o imenovanju treh članov, pred-
stavnikov delavcev, v nadzorni svet družbe.

6. Določitev višine plačila za opravljanje 
funkcije in sejnine članom nadzornega sveta 
ter članom komisij nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
»Člani nadzornega sveta prejmejo za 

udeležbo na seji sejnino, ki za posamezne-
ga člana nadzornega sveta družbe znaša 
275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega 
sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije 
sejnino, ki za posameznega člana komisije 
znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na 
seji nadzornega sveta. Sejnina za korespon-
denčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, 
ne glede na prej navedeno in torej ne glede 
na število udeležb na sejah, v posameznem 
poslovnem letu upravičen do izplačila sej-
nin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi 
iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz 
naslova sej komisij nadzornega sveta, ne 
doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za 
opravljanje funkcije za posameznega člana 
nadzornega sveta glede na upravičena iz-
plačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin 
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje 
funkcije v višini 12.000,00 EUR bruto letno 
na posameznega člana. Predsednik nad-
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zornega sveta je upravičen tudi do doplačila 
v višini 50 % osnovnega plačila za opravlja-
nje funkcije posameznega člana nadzorne-
ga sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prej-
mejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za 
posameznega člana komisije znaša 25 % vi-
šine osnovnega plačila za opravljanje funk-
cije člana nadzornega sveta.

Predsednik komisije je upravičen tudi do 
dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila 
za opravljanje funkcije člana komisije nad-
zornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije 
nadzornega sveta prejemajo osnovno pla-
čilo in doplačilo za opravljanje funkcije v so-
razmernih mesečnih izplačilih, do katerih so 
upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Meseč-
no izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj 
navedenih letnih zneskov. Posamezen član 
komisije nadzornega sveta je, ne glede na 
zgoraj navedeno in torej ne glede na število 
komisij, katerih član je ali jim predseduje, 
v posameznem poslovnem letu upravičen 
do izplačila doplačil, vse dokler skupni zne-
sek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % 
osnovnega plačila za opravljanje funkcije 
za posameznega člana nadzornega sveta 
glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine 
ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta 
v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost ak-
tivne udeležbe na vseh sejah nadzornega 
sveta in sejah komisij, katerih član je, ter 
njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni 
do povračila stroškov prevoza, dnevnic in 
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi 
z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer 
do višine, določene v predpisih, ki urejajo 
povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi 
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 
Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, 
če je oddaljenost stalnega ali začasnega 
prebivališča člana nadzornega sveta ozi-
roma člana komisije nadzornega sveta od 
kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, 
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni 
bila več predvidena nobena vožnja javne-
ga prevoznega sredstva, ali zaradi drugih 
objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja 
z dnem sprejema na skupščini. Z njim se 
preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina 
sprejela dne 3. 7. 2009.«

Predlagatelj sklepov
Skladno s prvim odstavkom 297.a 

ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod 
točko 3. in 5. dnevnega reda nadzorni 
svet, predlagatelj sklepa pod točko 1. (v 
delu, ki se nanaša na predsednika skupšči-
ne), 4. in 6. je delničar Zvon Ena Holding, 
finančna družba d.d. – v stečaju, predlaga-
telj sklepa pod točko 1(v delu, ki se nana-
ša na organe in udeležbo notarja) je upra-
va, predlagatelja sklepa pod točko 2 sta 
uprava in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gi sklepov z obrazložitvami, letnim poro-
čilom in poročilom nadzornega sveta, je 
delničarjem na vpogled, na sedežu druž-
be Helios Domžale, d.d. Količevo 2, 1230 
Domžale, v tajništvu, vsak delovni dan od 
9. do 12. ure, od dneva objave sklica do 
vključno dneva zasedanja skupščine. Prav 
tako je gradivo dostopno tudi na spletnih 
straneh družbe, www.helios.si pa tudi v ele-
ktronskem sistemu obveščanja Ljub ljanske 

borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega od-
stavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na 
voljo na spletni strani družbe.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo 
pogoje za vložitev zahteve za dodatno toč-
ko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine, to je do 29. 6. 2012.

Delničarji lahko zahteve za dodatne toč-
ke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
elektronski pošti, in sicer na naslov: skup-
scina@helios.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog del-
ničarja se objavi in sporoči v skladu z na-
činom, opredeljenim v 296. členu ZGD-1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine, to je do 29. 6. 2012 družbi 
poslal razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov družbe 
sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer 
na elektronski naslov: skupscina@helios.si.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini družbe 

postavljajo vprašanja in zahtevajo podat-
ke o zadevah družbe, če so potrebni za 
presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo 
pravico do obveščenosti v skladu s prvim 
odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo 

in na njej glasujejo delničarji, ki so kot ime-
tniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško depotni družbi, d.d., v Ljub ljani konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v 
nadaljevanju: presečni dan), to je do 23. 7. 
2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali poo-
blaščenci, ki morajo predložiti pisno poobla-
stilo. Udeležbo na skupščini je potrebno pri-
javiti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora 
na sedež družbe prispeti najpozneje konec 
četrtega dne pred skupščino – do vključno 
23. 7. 2012.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini, lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje glasovalno pravico. 
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potreb-
no predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi 
tudi po elektronski pošti na elektronski na-
slov: skupscina@helios.si, in sicer v skeni-
rani obliki kot priponka, vsebovati pa mora 
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih 
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika 
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga 
uporablja. Družba ima pravico do preveritve 
identitete delničarja oziroma pooblastitelja, 
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, 
ter avtentičnosti njegovega podpisa. Del-
ničarji lahko pooblastilo na enak način kot 
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli 
prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega/poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 
278.446 navadnih, prosto prenosljivih del-
nic istega razreda. Skladno z zakonom daje 
vsaka navadna delnica njenemu imetniku 
en glas.

Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo 
na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom 
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in 
prevzema gradiva, potrebnega za glasova-
nje.

V primeru, da ob napovedanem času 
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne, ob 14. uri, 
v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju 
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Helios, Sestavljeno podjetje za 
kapitalske naložbe in razvoj, d.d.  

predsednik uprave  
Uroš Slavinec

Št. 4/14-12 Ob-3222/12
Na podlagi 13. člena Statuta družbe CP 

Murska Sobota, d.d. (SV 658/11) in drugega 
odstavka Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) uprava družbe sklicuje

18. sejo skupščine
delničarjev družbe Cestnega podjetja 

Murska Sobota, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 26. 7. 2012, z za-

četkom ob 11. uri, v sejni sobi družbe CP 
Murska Sobota, d.d., Lipovci 256b, 9231 
Beltinci.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepov:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna.
1.2. Za predsednico skupščine se izvoli 

Alenko Samec Radonjić.
Seji prisostvuje vabljena notarka Roma-

na Gajšek.
Obrazložitev:
Predsednika skupščine se voli za vsako 

sejo skupščine posebej. Na podlagi Zakona 
o gospodarskih družbah je na skupščini pri-
stojen notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in 
poteka skupščine ter o tem pripravi zapisnik.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom o poslovanju družbe za leto 2011, 
z mnenjem revizorja in poročilom nadzor-
nega sveta o potrditvi letnega poročila za 
poslovno leto 2011, uporaba bilančnega 
dobička, podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu ter seznanitev s prejemki 
uprave in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim 

letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim 
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega 
sveta za poslovno leto 2011.

2.2. Izkazani bilančni dobiček na dan 
31. 12. 2011 znaša 5.823.160,97 EUR.

Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, od-
ločanje o njegovi uporabi pa se prenese 
v naslednje leto.

2.3. Upravi se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2011.

2.4. Nadzornemu svetu se podeli razre-
šnica za poslovno leto 2011.

2.5. Skupščina se seznani s prejemki 
uprave in članov nadzornega sveta, ki so 
jih za opravljanje nalog v družbi CP Murska 
Sobota, d.d. prejeli v poslovnem letu 2011.

Obrazložitev:
Nadzorni svet družbe je letno poročilo 

o poslovanju za leto 2011 potrdil, o preveritvi 
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letnega poročila pa je sestavil pisno poroči-
lo za skupščino, kjer je zavzel tudi stališče 
do revizorjevega poročila. Družba je ob za-
ključku poslovnega leta 2011 izkazala dobi-
ček v višini 5.823.160,97 EUR. Upošteva-
joč rezultate poslovanja predlagatelja skle-
pov predlagata, da bilančni dobiček ostane 
nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa 
se prenese v naslednje leto.

Na podlagi rezultatov poslovanja družbe 
so po mnenju predlagateljev izpolnjeni po-
goji za odobritev dela uprave in nadzornega 
sveta v letu 2011. Zato predlagatelja sklepa 
skupščini predlagata, da upravi in nadzorne-
mu svetu podeli razrešnico.

3. Obravnava in sprejem predloga nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja za 
poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog NS se za 
revizorja družbe, za poslovno leto 2012, 
imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, 
d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljub ljana.

Obrazložitev:
Predlagatelj sklepa je skladno z določbo 

prvega odstavka 297.a člena ZGD-1 nad-
zorni svet družbe.

4. Vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-

sovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja gla-

sovalne pravice na skupščini imajo delničar-
ji, ki so kot imetniki delnic vpisani v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine (presečni dan) in se pisno 
prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec 
četrtega dne pred skupščino, to je dne 22. 7. 
2012. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pra-
vice na skupščini prek zakonitih zastopni-
kov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti 
dano v pisni obliki in ga je potrebno predlo-
žiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda (razširitev 
dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni 
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprej-
me sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo druž-
bi najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim od-
stavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede ka-
terih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za 
volitve članov nadzornega sveta ali revizor-
jev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi oziroma sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti 
družbi poslani v roku sedem dni po obja-
vi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali 
pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1 in bodo 
razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Letno poročilo za poslovno leto 2011 

z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega 
sveta in predlogi sklepov, so delničarjem 
dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega 
reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak 
delovni dan, od 9. do 12. ure, v tajništvu 
družbe.

Cestno podjetje Murska Sobota d.d.  
družba za vzdrževanje in gradnjo cest  

uprava  
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.

Št. 4/3-12 Ob-3223/12
Na podlagi 7.3 Statuta družbe MU-

RA-VGP, d.d. (SV 575/10) in drugega od-
stavka Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1), uprava družbe sklicuje

15. sejo skupščine
delničarjev družbe MURA-VGP d.d., 

Lipovci 256 b, 9231 Beltinci,
ki bo v četrtek, dne 26. 7. 2012, z za-

četkom ob 12. uri, v sejni sobi družbe MU-
RA-VGP d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepov:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna.
1.2. Za predsednico skupščine se izvoli 

Alenko Samec Radonjić.
Seji prisostvuje vabljena notarka Roma-

na Gajšek.
Obrazložitev:
Predsednika skupščine se voli za vsako 

sejo skupščine posebej. Na podlagi Zakona 
o gospodarskih družbah je na skupščini pri-
stojen notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in 
poteka skupščine ter o tem pripravi zapisnik.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom o poslovanju družbe za leto 2011, 
z mnenjem revizorja in poročilom nadzor-
nega sveta o potrditvi letnega poročila za 
poslovno leto 2011, uporaba bilančnega 
dobička, podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu ter seznanitev s prejemki 
uprave in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim 

letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim 
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega 
sveta za poslovno leto 2011.

2.2. Izkazani bilančni dobiček na dan 
31. 12. 2011 znaša 1.925.578,13 EUR.

Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, od-
ločanje o njegovi uporabi pa se prenese 
v naslednje leto.

2.3. Upravi se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2011.

2.4. Nadzornemu svetu se podeli razre-
šnica za poslovno leto 2011.

2.5. Skupščina se seznani s prejemki 
uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih 
za opravljanje nalog v družbi MURA-VGP 
d.d. prejeli v poslovnem letu 2011.

Obrazložitev:
Nadzorni svet družbe je letno poročilo 

o poslovanju za leto 2011 potrdil, o preveritvi 
letnega poročila pa je sestavil pisno poroči-
lo za skupščino, kjer je zavzel tudi stališče 
do revizorjevega poročila. Družba je ob za-
ključku poslovnega leta 2011 izkazala dobi-
ček v višini 1.925.578,13 EUR. Upošteva-
joč rezultate poslovanja predlagatelja skle-
pov predlagata, da bilančni dobiček ostane 

nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa 
se prenese v naslednje leto.

Na podlagi rezultatov poslovanja družbe 
so po mnenju predlagateljev izpolnjeni po-
goji za odobritev dela uprave in nadzornega 
sveta v letu 2011. Zato predlagatelja sklepa 
skupščini predlagata, da upravi in nadzorne-
mu svetu podeli razrešnico.

3. Obravnava in sprejem predloga nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja za 
poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog NS se za 
revizorja družbe, za poslovno leto 2012, 
imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, 
d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljub ljana.

Obrazložitev:
Predlagatelj sklepa je skladno z določbo 

prvega odstavka 297.a člena ZGD-1 nad-
zorni svet družbe.

4. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta, predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
Ugotovi se, da dosedanjim članom nad-

zornega sveta Igorju Baniču, Mariji Glavač 
in Francu Režonji poteče mandat 13. 11. 
2012 mandat članov nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se s 14. 11. 
2012 do 13. 11. 2016 izvolita:

– Igor Banič, univ. dipl. ekon., roj. 6. 8. 
1970, stanujoč Cvetkova ul. 12, 9000 Mur-
ska Sobota;

– Marija Glavač, ekon., roj. 3. 1. 1956, 
stanujoča Prekmurska 18, 9231 Beltinci.

Skupščina se seznani, da bo za člana 
nadzornega sveta, predstavnika delavcev, 
imenovan predsednik sveta delavcev.

Obrazložitev:
Članom nadzornega sveta Igorju Baniču, 

Mariji Glavač in Francu Režonji poteče man-
dat 13. 11. 2012, zato je predlagatelj sklepa 
skladno z določbo prvega odstavka 297.a 
člena ZGD-1, podal predloge za imenovanje 
članov nadzornega sveta s tekom novega 
mandata.

5. Vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-

sovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja gla-

sovalne pravice na skupščini imajo delničar-
ji, ki so kot imetniki delnic vpisani v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine (presečni dan) in se pisno 
prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec 
četrtega dne pred skupščino, to je dne 22. 7. 
2012 Delničarji lahko uveljavljajo svoje pra-
vice na skupščini prek zakonitih zastopni-
kov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti 
dano v pisni obliki in ga je potrebno predlo-
žiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine, pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda (razširi-
tev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni 
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj 
skupščina odloča, ali če skupščina pri po-
samezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 
Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim od-
stavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede ka-
terih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
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najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za 
volitve članov nadzornega sveta ali revizor-
jev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi oziroma sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti 
družbi poslani v roku sedem dni po obja-
vi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali 
pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1 in bodo 
razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Letno poročilo za poslovno leto 2011 

z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega 
sveta in predlogi sklepov, so delničarjem 
dostopni na sedežu družbe.

Delovno gradivo k točkam dnevnega 
reda bo na vpogled na sedežu družbe, vsak 
delovni dan, od 9. do 12. ure, v tajništvu 
družbe.
MURA vodnogospodarsko podjetje d.d.  

uprava  
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.

 Ob-3224/12
Na podlagi 17. in 18. člena statuta druž-

be se skliče

16. redna skupščina
družbe Avtobusni promet Murska 

Sobota d.d., Bakovska 29A,  
Murska Sobota,

ki bo 25. 7. 2012, ob 10. uri, na sedežu 
družbe v Murski Soboti, Bakovska 29A.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in 

preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za 
preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič 
in Silva Titan.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom 

nadzornega sveta o sprejemu letnega po-
ročila, ter s prejemki članov vodenja in nad-
zora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi 
prejeli v poslovnem letu 2011.

Skupščina se je seznanila s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta o sprejemu letne-
ga poročila in revizijskega poročila za leto 
2011; ter s prejemki članov vodenja in nad-
zora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi 
prejeli v poslovnem letu 2011.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobič-
ka in podelitvi razrešnice direktorju in nad-
zornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju 

na dan 31. 12. 2011 znaša 427.914,34 EUR.
Bilančni dobiček v višini 0,75 EUR bruto 

na delnico, kar znaša skupaj 72.292,50 EUR, 
se razporeja za izplačilo dividend delničar-
jem; direktorici družbe se izplača dobiček 
v višini 1.721,65 EUR; ostali bilančni do-
biček se prenese v naslednje leto. Do divi-
dend so upravičeni delničarji vpisani v del-
niško knjigo na presečni dan.

b) Direktorici in nadzornemu svetu se 
podeli razrešnica za poslovno leto 2011.

5. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizor-

ja družbe Avtobusni promet Murska Sobo-
ta d.d. se za poslovno leto 2013 imenuje 
Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje 
d.o.o.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda je delničarjem dostopno na vpogled 
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak 
delavnik, od 12. do 14. ure; od dneva ob-
jave sklica skupščine do dneva zasedanja 
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) 
se sklic skupščine objavi tudi na spletni stra-
ni družbe: www.apms.si.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: na-
sprotni predlog). Uprava bo na enak način 
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih 
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno 
utemeljeni in za katere bo delničar – predla-
gatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 
Nasprotni predlog se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
družbi poslal predlog za objavo v skladu 
s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se po-
šlje na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29A, 
Murska Sobota.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa o katerem naj skupščina odloča; ozi-
roma obrazložitev točke dnevnega reda, če 
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo po-
šljejo na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29A, 
Murska Sobota. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 obja-
vila tiste točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko pravico do obveščenosti 
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati 
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-
nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni 
odgovori in podatki potrebni za presojo točk 
dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
glasujejo le tisti delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je 21. 7. 2012, in ki bodo najkasneje 
do istega dne, svojo ali udeležbo svojega 
pooblaščenca prijavili osebno ali z overje-
nim pooblastilom na sedežu družbe. Pri-
java se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom 
na seznam udeležencev skupščine družbe. 
Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna 
pooblastila deponirati pri upravi družbe naj-
manj konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine družbe. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega re-

gistra. Pravico do glasovanja imajo delni-
čarji, ki se pravočasno prijavijo in so ime-
tniki navadnih imenskih delnic. Delničarji 
se skupščine lahko udeležijo sami ali po 
pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji 
udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, 
enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma po-
oblaščenec pravne osebe pa se mora izka-
zati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor 
izpisek ni bil predložen ob prijavi.

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.  
uprava in nadzorni svet družbe  

Ana Kralj, direktorica

 Ob-3225/12
Na podlagi 17. in 18. člena statuta druž-

be se skliče

18. redna skupščina
družbe Linija-trgovsko in gostinsko 

podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska 
ulica 29a, Murska Sobota,

ki bo 25. 7. 2012, ob 11. uri, na sedežu 
družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in 

preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za 
preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič 
in Silva Titan.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom 

nadzornega sveta o sprejemu letnega po-
ročila, ter s prejemki članov vodenja in nad-
zora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi 
prejeli v poslovnem letu 2011.

Skupščina se je seznanila s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta o sprejemu letne-
ga poročila in revizijskega poročila za leto 
2011; ter s prejemki članov vodenja in nad-
zora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi 
prejeli v poslovnem letu 2011.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobič-
ka in podelitvi razrešnice direktorju in nad-
zornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička, po stanju 

na dan 31. 12. 2011, znaša 42.763,66 EUR 
in se prenese v naslednje leto.

b) Direktorici in nadzornemu svetu se 
podeli razrešnica za poslovno leto 2011.

5. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
Skupščina se seznani s poročilom upra-

ve o lastnih delnicah.
6. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja 

družbe Linija d.d. se za poslovno leto 2013 
imenuje Audit&Co družba za revizijo in sve-
tovanje d.o.o.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda je delničarjem dostopno na vpogled 
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak 
delavnik, od 12. do 14. ure; od dneva ob-
jave sklica skupščine do dneva zasedanja 
skupščine.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: na-
sprotni predlog). Uprava bo na enak način 
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih 
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno 
utemeljeni in za katere bo delničar – predla-
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gatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 
Nasprotni predlog se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupšči-
ne, družbi poslal predlog za objavo v skla-
du s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa 
se pošlje na naslov: Linija d.d., Bakovska 
ulica 29a, Murska Sobota.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda 
v pisni obliki in s priloženim predlogom skle-
pa o katerem naj skupščina odloča; oziroma 
obrazložitev točke dnevnega reda, če skup-
ščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo 
na naslov: Linija d.d., Bakovska ulica 29a, 
Murska Sobota. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 obja-
vila tiste točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko pravico do obveščenosti 
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati 
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-
nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni 
odgovori in podatki potrebni za presojo točk 
dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
glasujejo le tisti delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je 21. 7. 2012, in ki bodo najkasneje 
do istega dne, svojo ali udeležbo svojega 
pooblaščenca prijavili osebno ali z overje-
nim pooblastilom na sedežu družbe. Pri-
java se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom 
na seznam udeležencev skupščine družbe. 
Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna 
pooblastila deponirati pri upravi družbe naj-
manj konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine družbe. Uprava in nadzorni svet 
se lahko udeležijo skupščine tudi če niso 
delničarji. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, 
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa 
tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico 
do glasovanja imajo delničarji, ki se pra-
vočasno prijavijo in so imetniki navadnih 
imenskih delnic. Delničarji se skupščine 
lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu. 
Delničarji se ob registraciji udeležbe izka-
žejo z osebnim dokumentom, enako poo-
blaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec 
pravne osebe pa se mora izkazati še z izpi-
som iz sodnega registra, kolikor izpisek ni 
bil predložen ob prijavi.

Linija d.d.  
uprava in nadzorni svet  

Ana Kralj, direktorica

 Ob-3242/12
Na podlagi 7.3. točke Statuta Mariborske 

livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9, 
2000 Maribor, uprava družbe sklicuje

18. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,

ki bo dne 24. 7. 2012, ob 15. uri, v Ma-
riborski livarni Maribor, v jedilnici hale A, 
Oreško nabrežje 9, Maribor, ter predlaga 

naslednji dnevni red in sprejem sklepov 
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Izvoli se predsedujoči skupščine in veri-

fikacijska komisija, v sestavi predsednika in 
dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bo-
hinc iz Maribora.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega 
sveta o sprejemu letnega poročila za leto 
2011 ter odločanje o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom 

nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2011;

b) skupščina podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu razrešnico za poslovno leto 
2011.

3. Sprejem sklepa o poenostavljenem 
zmanjšanju osnovnega kapitala in o pove-
čanju osnovnega kapitala z vložki.

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša 

10,364.240,74 EUR, se poenostavljeno 
zmanjša za 6,009.517,74 EUR tako, da 
po zmanjšanju znaša 4,354.723,00 EUR. 
Zmanjšanje se izvede zaradi kritja čiste izgu-
be poslovnega leta v višini 2.032.793,13 EUR 
in prenosa zneskov v kapitalske rezerve 
v višini 3.976.724,61 EUR. Prenos zneskov 
v kapitalske rezerve se opravi zaradi za-
gotovitve pripadajočega zneska 1 kosovne 
delnice za 1 EUR.

b) Osnovni kapital, ki znaša 
4,354.723,00 EUR, in je razdeljen na 
2,676.067 navadnih imenskih kosovnih 
delnic z glasovalno pravico (razred A) in 
1,678.656 kumulativnih prednostnih imen-
skih kosovnih delnic brez glasovalne pravice 
(razred B) se poveča za 4,354.724,00 EUR.

Zaradi izvedbe povečanja osnovnega 
kapitala izda družba 4,354.724 novih nava-
dnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno 
pravico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR 
za delnico, ki jih bodo vpisale in vplačale na 
sledeč način:

– družba Nova kreditna banka Ma-
ribor d.d. z vložitvijo stvarnega vložka, 
ki predstavlja sprejem oziroma konverzi-
jo terjatev iz Pogodbe o konverziji terjatev 
v znesku 1,654.795,00 EUR, kar predstavlja 
1,654.795 novih navadnih imenskih kosov-
nih delnic z glasovalno pravico s pripadajo-
čim zneskom 1,00 EUR za delnico;

– družba Abanka Vipa d.d. z vložitvijo 
stvarnega vložka, ki predstavlja sprejem ozi-
roma konverzijo terjatev iz Pogodbe o kon-
verziji terjatev v znesku 1,611.249,00 EUR, 
kar predstavlja 1,611.249 novih navadnih 
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pra-
vico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR za 
delnico;

– družba Probanka d.d. z vložitvijo stvar-
nega vložka, ki predstavlja sprejem oziroma 
konverzijo terjatev iz Pogodbe o konver-
ziji terjatev v znesku 1,088.680,00 EUR, 
kar predstavlja 1,088.680 novih navadnih 
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pra-
vico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR za 
delnico.

Novo izdane navadne imenske kosovne 
delnice z glasovalno pravico tvorijo z že 
obstoječimi navadnimi imenskimi kosovnimi 
delnicami enak razred – razred A in zagota-
vljajo njihovim imetnikom enaka upravičenja 
in pravice, kot jih zagotavljajo obstoječe na-

vadne imenske kosovne delnice. Navadne 
imenske kosovne delnice dajejo njihovim 
imetnikom:

– pravico udeležbe pri upravljanju druž-
be,

– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preosta-

lega premoženja po likvidaciji ali stečaju 
družbe.

Po izvedenem povečanju osnovnega 
kapitala bo osnovni kapital družbe znašal 
8,709.447,00 EUR in bo razdeljen na:

– 7,030.791 navadnih imenskih kosovnih 
delnic z glasovalno pravico (razred A) in

– 1,678.656 kumulativnih prednostnih 
imenskih kosovnih delnic brez glasovalne 
pravice (razred B).

Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa in vplačila novih delnic se 
izključi.

Novo izdane delnice bodo izdane v ne-
materializirani obliki z vpisom v centralni 
register nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni 
družbi, d.d.

Skupščina pooblašča nadzorni svet 
družbe, da ustrezno spremeni statut družbe 
zaradi uskladitve z opravljenim povečanjem 
osnovnega kapitala družbe.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve 

Statuta družbe Mariborske livarne Maribor 
d.d., in sicer:

1. V prvem odstavku točke 4.1. se število 
»10,364.240,74 EUR« nadomesti s številom 
»4,354.723,00 EUR«.

2. V točki 6.2. se spremeni prvi stavek, 
tako da glasi: Nadzorni svet šteje 5 članov.

3. Spremembe in dopolnitve stopijo v ve-
ljavo z dnem vpisa v sodni register.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta in 
imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Odpokličejo se sledeči člani nadzor-

nega sveta Mariborske livarne Maribor, 
d.d., predstavniki delničarjev: Valerija Kirbiš, 
Jože Bajuk, Dean Mikolič in Stanislav Kunej.

Člani nadzornega sveta se odpokličejo 
z dnem vpisa sprememb in dopolnitev sta-
tuta v sodni register.

b) Za nove člane nadzornega sveta Ma-
riborske livarne Maribor, d.d., predstavnike 
delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, 
s pričetkom od dneva vpisa sprememb in 
dopolnitev statuta v sodni register, izvolijo: 
Matija Repolusk, Valentino Mendek in Mari-
jana Cvetko.

6. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov za leto 2012 se imenuje Re-
vidicom Revizijska družba d.o.o., Grisoldova 
ulica 5, Maribor.

7. Ločeno glasovanje imetnikov nava-
dnih imenskih kosovnih delnic razreda 
A v zvezi s poenostavljenim zmanjšanjem 
osnovnega kapitala in povečanjem osnov-
nega kapitala z vložki.

Predlog sklepa: imetniki navadnih imen-
skih kosovnih delnic razreda A soglašajo 
s sklepom skupščine MLM d.d., o poeno-
stavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala 
in povečanjem osnovnega kapitala z vložki 
pod točko 3 dnevnega reda 18. skupščine 
MLM d.d., z dne 24. 7. 2012.

Predlagatelj sklepov pod točko 1 je upra-
va, pod točko 2, 3, 4 in 7 sta uprava in nad-
zorni svet, pod točko 5 in 6 je nadzorni svet.
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Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine in so najmanj do konca 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
prijavili svojo udeležbo pri družbi. Ločenega 
glasovanja pod točko 7 se lahko udeležijo le 
imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic 
razreda A.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice 
na skupščini prek zakonitih zastopnikov in 
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni 
obliki in ga je potrebno predložiti na sedež 
družbe. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim 
dokumentom in pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra 
in osebnim dokumentom.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki predložiti predlog skle-
pa o katerem naj skupščina odloča, ali, če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo 
pogoje za vložitev zahteve za dodatno toč-
ko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge za volitve članov 
nadzornega sveta ali revizorja iz 301. člena 
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Na-
sprotni oziroma volilni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1 
in bodo razumno utemeljeni.

Vpogled v predloge sklepov in obrazlo-
žitev točk

Na sedežu družbe Mariborske livarne 
Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Mari-
bor, so od dneva sklica skupščine pa vse do 
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak 
dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni na 
vpogled: predlog sklepov z navedbo, kateri 
organ je dal posamezni predlog, obrazloži-
tev točk dnevnega reda, besedilo predlaga-
nih sprememb statuta družbe.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Skupščina bo odločala o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Skupščina odloča z večino od-
danih glasov če zakon ali statut ne določa 
drugače. Vsaka delnica prinaša v skupščini 
en glas.

Družba ima na dan sklica skupščine iz-
danih 2,676.067 navadnih imenskih kosov-
nih delnic z glasovalno pravico in 1,678.656 
kumulativnih prednostnih imenskih kosov-
nih delnic, od teh jih ima 1,678.656 gla-
sovalno pravico. Tako ima družba skupaj 
4,354.724 delnic z glasovalno pravico. Druž-
ba je tudi imetnica 267.606 lastnih delnic, 

ki na podlagi zakona nimajo glasovalnih 
pravic. Skupno število delnic z glasovalno 
pravico brez lastnih delnic je na dan objave 
sklica 4,087.118 delnic.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, se v roku pol ure od napovedane 
skupščine, skupščina ponovno sestane in 
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vse delničarje pozivamo, da se zglasi-
jo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol 
ure pred začetkom skupščine in s podpisom 
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter 
prevzamejo glasovnice.

Mariborska livarna Maribor, d.d.  
Uprava

 Ob-3246/12
Uprava družbe na podlagi 295. in 

509. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) ter 11. člena Družbene pogodbe 
sklicuje

redno sejo skupščine
družbe Instalacije Grosuplje, družba 
za projektiranje in izvajanje strojnih 

instalacij, d.o.o.,
matična številka 5236886, s sedežem 

Parmova ulica 53, 1000 Ljub ljana, ki bo dne 
23. 7. 2012, ob 8.30, v prostorih sedeža 
družbe, na naslovu Parmova ulica 53, 1000 
Ljub ljana, z naslednjim dnevnim redom:

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Sebastijan Ivančič, v verifi-
kacijsko komisijo se izvolita Milena Bratun 
in Barbara Kikelj.

2. Seznanitev z letnim poročilom o po-
slovanju družbe za leto 2011 in podelitev 
razrešnice upravi.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na 
znanje letno poročilo o poslovanju za leto 
2011. Skupščina podeli razrešnico upravi 
za leto 2011.

3. Imenovanje novega direktorja družbe 
z dnem 1. 8. 2012 in razrešitev dosedanjega 
direktorja družbe z dnem 31. 10. 2012.

Predlog sklepa:
Za direktorja družbe se z dnem 1. 8. 

2012 imenuje Turik Mehović, rojen 15. 3. 
1960, v kraju Berane, stanujoč Bor, 84300 
Berane, Republika Črna gora, ki zastopa 
družbo samostojno.

Z mesta direktorja družbe se z dnem 
31. 10. 2012 razreši dosedanji direktor 
družbe Stojan Oštir, stanujoč V Murglah 77, 
1000 Ljub ljana, ki preda vse posle novemu 
direktorju družbe do 31. 10. 2012.

4. Vprašanja in predlogi družbenikov.
Gradivo za skupščino z utemeljitva-

mi predlaganih sklepov je družbenikom na 
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni 
dan, od 10. do 13. ure, od dne objave sklica 
do vključno dneva zasedanja skupščine. 
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe. Morebitne nasprotne predloge 
z obrazložitvijo družbeniki lahko sporočijo 
upravi družbe v sedmih dneh od dneva 
objave sklica.

Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na 
skupščini mora biti pisno in mora za fizične 
osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni 
datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, 
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne 

osebe pa ime in priimek ter datum rojstva 
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig po-
oblastitelja.

Instalacije Grosuplje d.o.o.  
direktor družbe  

Stojan Oštir

 Ob-3258/12
Na podlagi 32. člena Statuta družbe 

ZRMK holding, d.d. upravni odbor sklicuje

15. sejo skupščine
družbe ZRMK holding, d.d. Ljubljana, 

Dimičeva 12,
ki bo v torek, 24. 7. 2012, ob 9. uri, 

na sedežu družbe v Ljub ljani, Dimičeva 12, 
sejna dvorana v I. nadstropju, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa upravnega odbora je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka 

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: dr. Blaž Dolinšek in 

Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim in konsolidi-

ranim poročilom za leto 2011 z mnenjem 
revizorja, pisnim poročilom upravnega od-
bora o preveritvi letnega in konsolidiranega 
poročila po 282. členu Zakona o gospodar-
skih družbah.

Skupščina se seznani z letnim in konso-
lidiranim poročilom za leto 2011 z mnenjem 
revizorja, pisnim poročilom upravnega od-
bora o preveritvi letnega in konsolidiranega 
poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članom 
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje 
nalog v družbi prejeli v letu 2011.

Točka 2. a je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2011.

Upravni odbor predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 
2011 znaša 258.595,73 EUR in se v skla-
du s statutom družbe uporabi za naslednje 
namene:

– del bilančnega dobička v višini 
61.408,00 EUR se na podlagi 36. člena sta-
tuta družbe razdeli:

1. znesek 42.985,60 EUR delničarjem 
v obliki dividend tako, da znaša brutto izpla-
čana dividenda 0,32 EUR/delnico. Družba 
bo delničarjem izplačala dividende najka-
sneje v roku 120 dni od dneva zasedanja 
skupščine, in sicer po stanju delničarjev, 
vpisanih v delniško knjigo družbe na dan 
zasedanja skupščine,

2. znesek 18.422,40 EUR zaposlenim 
v hčerinskih družbah ZRMK holding d.d., 
kot udeležbo zaposlenih na dobičku druž-
be, v skladu s statutom in pravilniki družb 
ter z upoštevanjem Zakona o dohodnini in 
drugih veljavnih zakonskih predpisov RS, 
najkasneje v roku 120 dni od dneva zase-
danja skupščine.

Preostanek bilančnega dobička, v zne-
sku 197.187,73 EUR, se ne razdeli.

c) Podelitev razrešnice upravnemu od-
boru družbe.

Upravni odbor predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah skup-
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ščina potrjuje in odobri delo upravnega od-
bora za poslovno leto 2011 in mu podeli 
razrešnico.

3. Imenovanje nadomestnega člana 
upravnega odbora.

Upravni odbor predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: skupščina imenu-
je nadomestnega člana upravnega odbora 
Tino Marolt, stanujočo v Ljub ljani, Oražnova 
4, za mandatno obdobje od 1. 8. 2012 do 
30. 11. 2014.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Upravni odbor predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina 
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje 
za revidiranje, d.o.o. Ljub ljana, Železna 
cesta 8A, 1000 Ljub ljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom skle-

pa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim in konsolidiranim 
poročilom 2011, Poročilom upravnega od-
bora o preveritvi letnega poročila je delni-
čarjem dostopno v tajništvu uprave družbe 
na naslovu: ZRMK holding d.d., Dimičeva 
12, Ljub ljana, in sicer vsak delavnik, od 9. 
do 12. ure, v času od dneva objave skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je 
sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni 
strani družbe, www.gi-zrmk.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: ZRMK holding 
d.d., Dimičeva 12, Ljub ljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, 
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, 
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo 
pošljejo na naslov: ZRMK holding d.d., Di-
mičeva 12, Ljub ljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-
trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe, 
na naslovu: ZRMK holding d.d., Dimičeva 
12, Ljub ljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra. Pooblaščenec delničarja 
mora predložiti najkasneje na skupščini 

pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.

ZRMK holding, d.d.  
predsednik upravnega odbora  

mag. Boštjan Kralj

 Ob-3259/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 24. člena Statuta družbe 
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275 
Škocjan, uprava sklicuje

23. sejo skupščine
delničarjev IGM Strešnik d.d., Dobruška 

vas 45, 8275 Škocjan,
ki bo 24. 7. 2012 ob 13.30, v sejni sobi 

družbe CGP d.d., Ljub ljanska cesta 36, 
8000 Novo mesto, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa:
– za predsednico zasedanja se izvoli An-

dreja Štefančič,
– za preštevalki glasov se imenujeta Ve-

sna Mikolič in Ana Strajnar Erpič,
– na skupščini je navzoč notar Andrej 

Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom druž-

be za leto 2011 ter poročilom nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe za leto 2011 ter 
poročilom nadzornega sveta.

3. Sklepanje o uporabi dobička ter pode-
litvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 

2011 v višini 3.319.246,07 EUR se razdeli 
na naslednji način:

– za izplačilo dividend v bruto znesku 
3,50 EUR na delnico,

– preostali del bilančnega dobička 
ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, 
ki so vpisani v delniški knjigi na dan za-
sedanja skupščine. Dividende se izplačajo 
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu 
skupščine.

2. Upravi in nadzornemu svetu se po-
deli razrešnica za leto 2011.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, vključno z letnim poročilom, poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila, s stališčem do revizijskega 
poročila, ter druga gradiva in obrazložitve 
v smislu 297.a člena ZGD-1, so delničarjem 
na voljo na vpogled na sedežu družbe, v pi-
sarni številka 309, vsak delovni dan od 8. do 
10. ure, od objave sklica skupščine.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 

Uprava bo na enak način, kot ta sklic skup-
ščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki 
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi 
tega sklica skupščine in bodo razumno ute-
meljeni in za katere bo delničar – predlaga-
telj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu uprave oziroma nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresniču-
jejo svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke 
o zadevah družbe, če so ti pomembni za 
presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini 
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali 
zastopniki, ki so kot delničarji vpisani v del-
niško knjigo konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine (presečni dan) ter svojo 
udeležbo na skupščini prijavijo s pisno pri-
javo, ki mora prispeti na sedež družbe naj-
pozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. 
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in 
dostavljeno družbi, kjer tudi ostane shranje-
no. Udeleženci skupščine se pol ure pred 
zasedanjem identificirajo in podpišejo se-
znam udeležencev.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo 
sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato 
pa se bo skupščina ponovno sestala in bo 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala (drugi sklic).

IGM Strešnik d.d.  
Uprava družbe

 Ob-3260/12
Uprava družbe na podlagi 295. člena Za-

kona o gospodarskih družbah ter na podlagi 
točke 7.3 Statuta družbe VGP Novo mesto, 
d.d., Ljub ljanska cesta 36, Novo mesto v so-
glasju z nadzornim svetom sklicuje

14. redno skupščino delničarjev,
ki bo 24. 7. 2012, ob 14. uri, na sede-

žu družbe, Ljub ljanska cesta 36, v Novem 
mestu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednico zasedanja se izvoli An-

dreja Štefančič,
– za preštevalki glasov se imenujeta Ve-

sna Mikolič in Ana Strajnar Erpič,
– na skupščini je navzoč notar Andrej 

Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 

VGP Novo mesto, d.d., za leto 2011, revi-
zorjevim poročilom ter poročilom nadzorne-
ga sveta in odločanje o delitvi bilančnega 
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom družbe VGP Novo mesto, d.d. za 
leto 2011, revizorjevim poročilom ter poroči-
lom nadzornega sveta.

2. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 
2011 v višini 1.283.140,54 EUR se razdeli 
na naslednji način:

– za izplačilo dividend v bruto znesku 
2,00 EUR na delnico,
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– preostali del bilančnega dobička 
ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, 
ki so vpisani v delniški knjigi na dan za-
sedanja skupščine. Dividende se izplačajo 
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu 
skupščine.

3. Upravi in nadzornemu svetu se po-
deli razrešnica za leto 2011.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 2012 se imenuje »Dina-
mic d.o.o., Revizijska družba«, Ljub ljanska 
cesta 41, 8000 Novo mesto.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
1. Ugotovi se, da zaradi poteka man-

data dne 30. 5. 2012 preneha funkcija čla-
noma nadzornega sveta Martinu Štubljarju 
in Marijanu Prešernu.

2. Skupščina izvoli Bernardo Babič 
in Marijana Prešerna za člana nadzornega 
sveta, predstavnika delničarjev, za manda-
tno obdobje od 31. 5. 2012 do 30. 5. 2016.

5. Seznanitev z imenovanjem člana nad-
zornega sveta.

Skupščina se seznani, da je Svet delav-
cev družbe imenoval za člana nadzornega 
sveta, kot predstavnika delavcev, Ivana Gra-
bića in sicer za mandatno obdobje od 31. 5. 
2012 do 7. 7. 2014.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, vključno z letnim poročilom, poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila, s stališčem do revizijskega 
poročila ter druga gradiva in obrazložitve 
v smislu 297.a člena ZGD-1, so delničarjem 
na voljo na vpogled na sedežu družbe, v pi-
sarni številka 309, vsak delovni dan od 8. do 
10. ure, od objave sklica skupščine.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Uprava bo na enak način, kot ta sklic skup-
ščine, objavila tiste predloge delničarjev, 
ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po 
objavi tega sklica skupščine in bodo ra-
zumno utemeljeni in za katere bo delničar 
– predlagatelj pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu uprave oziro-
ma nadzornega sveta in da bo druge del-
ničarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporo-
či na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je 
delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresniču-
jejo svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke 
o zadevah družbe, če so ti pomembni za 
presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini 
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali 
zastopniki, ki so kot delničarji vpisani v del-
niško knjigo konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine (presečni dan) ter svojo 
udeležbo na skupščini prijavijo s pisno pri-
javo, ki mora prispeti na sedež družbe naj-
pozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. 
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in 
dostavljeno družbi, kjer tudi ostane shranje-
no. Udeleženci skupščine se pol ure pred 
zasedanjem identificirajo in podpišejo se-
znam udeležencev.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo 
sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato 
pa se bo skupščina ponovno sestala in bo 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala (drugi sklic).

VGP Novo mesto, d.d.  
Uprava družbe

 Ob-3291/12
Na podlagi 42. člena Statuta družbe Ko-

munalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje

18. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d.,  

Ptuj, Puhova ulica 10,
ki bo v četrtek, 26. 7. 2012, ob 11. uri, na 

sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli: 

Branka Neffat, univ.dipl.prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Igor 

Cebek, Breda Vidovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej 

Šömen.
2. Seznanitev s poročili.
Seznanitev z revidiranim letnim poroči-

lom in konsolidiranim letnim poročilom druž-
be za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila.

Skupščina se seznani z revidiranim le-
tnim poročilom in konsolidiranim letnim 
poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poro-
čila družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. 
za leto 2011.

Skupščina se seznani s prejemki članov 
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje 
nalog v družbi prejeli v letu 2011.

Točka 2. je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

3. Sprejem sklepov o pokrivanju izgube 
za leto 2011 in podelitev razrešnice uprava-
ma družbe in nadzornemu svetu.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:
3.a) Skupščina ugotavlja, da znaša izgu-

ba iz leta 2011 826.610 €. Izguba se v celoti 
pokrije iz prenesenega čistega dobička iz 
prejšnjih let v višini 696.679 € in drugih re-
zerv iz dobička v višini 129.931 €.

3.b) Skupščina ne podeli razrešnice 
upravama za poslovno leto 2011.

3.c) Skupščina potrdi in odobri delo nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2011 ter mu 
podeli razrešnico.

4. Dopolnitev dejavnosti in dopolnitev 
Statuta družbe.

Nadzorni svet in uprava predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje spremembe in 
dopolnitve Statuta družbe:

4.a) V 2. členu Statuta družbe se dopol-
nijo naslednje dejavnosti:

19.200 Pro izvodnja naftnih derivatov
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih 

naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.190 Popravila drugih naprav
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po 

plinovodni mreži
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi 

deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi 

deli in opremo za motorna vozila
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, 

kovin, tehničnih kemikalij
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, 

tekočimi in plinastimi gorivi
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in 

odpadki
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi 

motornimi gorivi
47.302 Posredništvo pri prodaji motornih 

goriv na drobno
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih 

specializiranih prodajalnah
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj 

prodajaln, stojnic in tržnic
52.100 Skladiščenje
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti 

v vodnem prometu
66.110 Upravljanje finančnih trgov
77.330 Dajanje pisarniške opreme in 

računalniških naprav v najem in 
zakup

82.920 Pakiranje
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, 

kulturnih in drugih socialnih 
storitev, razen obvezne socialne 
varnosti

4. b) Na podlagi sprejetih sprememb de-
javnosti družbe se dopolni 2. člen Statuta 
družbe.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega 
sklepa skupščine potrdi notar.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

V skladu z 284. členom Zakonom o go-
spodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, 
št. 65/09), skupščina določa sejnino članom 
nadzornega sveta, za predsednika nadzor-
nega sveta bruto 260,00 EUR, za člane nad-
zornega sveta pa znaša bruto 200,00 EUR, 
za redne in izredne seje; za korespondenč-
ne seje pa znaša 80 % redne seje. V skladu 
s predpisi se predsedniku in članom nad-
zornega sveta povrnejo materialni stroški 
(dnevnice in prevozni stroški).

6. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina 
imenuje družbo ABC revizija d.o.o., Dunaj-
ska cesta 101, Ljub ljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom skle-

pa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim poročilom za leto 
2011, Poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, je delničarjem do-
stopno v tajništvu uprave družbe na naslo-
vu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova 
ulica 10, Ptuj in sicer vsak delavnik od 9. 
do 12. ure v času od dneva objave skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
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skupščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je 
sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni 
strani družbe, www.komunala-ptuj.si, na isti 
spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo 
na skupščino, obrazec za uresničevanje gla-
sovalne pravice po pooblaščencu.

Skupščina veljavno odloča ne glede na 
število prisotnih glasov delničarjev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Komunalno pod-
jetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ozi-
roma obrazložitev točke dnevnega reda, če 
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo po-
šljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj 
d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-
trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe 
na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., 
Puhova ulica 10, Ptuj.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra. Pooblaščenec delničarja 
mora predložiti najkasneje na skupščini 
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor družbe

mag. Franc Dover

 Ob-3275/12
Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre 

zavarovalnice, d.d. uprava in nadzorni svet, 
sklicujeta

2. sejo skupščine
Modre zavarovalnice, d.d., Ljubljana, 

Dunajska cesta 119,
ki bo dne 27. 7. 2012, ob 12. uri, v pro-

storih Modre zavarovalnice, d.d., Ljub ljana, 
Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konfe-
renčna dvorana.

Dnevni red:
1. a) Otvoritev skupščine, imenovanje 

notarja in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovitev sklepčnosti ter 

ugotovitev, da je na skupščini prisotna no-
tarka Nada Kumer, ki bo sestavila zapisnik.

b) Imenovanje predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Barbara Jontez.
2. Seznanitev z letnim poročilom Modre 

zavarovalnice, d.d. za poslovno leto 2011 
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi 
letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina Modre zava-
rovalnice, d. d. se je seznanila z letnim poro-
čilom Modre zavarovalnice, d.d. za poslovno 
leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-
tnega poročila.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za delo v poslovnem letu 2011.

Predlogi sklepov: v skladu z 294. členom 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
skupščina Modre zavarovalnice, d.d. pode-
ljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu 
za delo v poslovnem letu 2011:

3.1. članoma uprave: Borutu Jamniku za 
obdobje od 3. oktobra 2011 do 31. decem-
bra 2011, mag. Matiji Debelaku za obdobje 
od 3. oktobra 2011 do 31. decembra 2011.

3.2. nadzornemu svetu za obdobje od 
31. marca 2011 do 9. decembra 2011, v na-
slednji sestavi: Bachtiar Djalil (predsednik), 
Ernest Ermenc (namestnik predsednika), 
Tomaž Kuntarič (član), Andreja Štrukelj 
(članica), Branimir Štrukelj (član) in Bojan 
Zupančič (član).

3.3. nadzornemu svetu za obdobje od 
9. decembra 2011 do 31. decembra 2011 
v naslednji sestavi: Branimir Štrukelj (pred-
sednik), dr. Aleš Groznik (namestnik pred-
sednika), Bojan Zupančič (član), Dario Ra-
dešič (član), Goran Bizjak (član) in Marino 
Furlan (član).

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa: skupščina Modre zava-
rovalnice, d.d. imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2012 revizijsko družbo Deloitte 
Revizija d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljub ljana.

Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in 3. toč-
ko dnevnega reda sta uprava in nadzorni 
svet, predlagatelj sklepa pod 4. točko dnev-
nega reda pa je nadzorni svet.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice ima delničar, 
ki je kot imetnik delnic vpisan v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine. Delničar, ki ima pravico 
do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži 
skupščine in uresničuje glasovalno pravi-
co, če najpozneje konec četrtega dne pred 
dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo. 
Delničar Kapitalska družba, d.d. na podlagi 
2. člena Zakona o preoblikovanju Kapitalske 
družbe pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske 
družbe in Slovenske odškodninske družbe 
(Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11, v nadalje-
vanju: ZPKDPIZ-A) izvršuje svoja upraviče-
nja preko Agencije za upravljanje kapitalskih 
naložb Republike Slovenije.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila morajo biti pisna in predložena družbi 
ter ostanejo shranjena pri njej.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj odloča skupščina ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 

reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbe najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) 
ali predloge za volitve članov nadzorne-
ga sveta, upravnega odbora ali revizorjev 
iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Na-
sprotni oziroma volilni predlog se objavi 
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. čle-
nom ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, 
navedbo predlagatelja in njihovo obrazloži-
tvijo je na vpogled na sedežu Modre zavaro-
valnice, d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 119. 
Kapitalska družba, d.d. in Agencija za upra-
vljanje kapitalskih naložb Republike Sloveni-
je, Ljub ljana, Dunajska cesta 160, prejmeta 
gradivo za skupščino s predlogi sklepov in 
njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

Modra zavarovalnica, d.d.  
mag. Matija Debelak  

član uprave 
Borut Jamnik  

predsednik uprave

Razširitve dnevnih redov

Št. 08/2012 Ob-3236/12
Uprava družbe SLIKAR d.d., Prešer-

nova ulica 26a, 2000 Maribor, v skladu 
z 298. členom ZGD-1 (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB-3, 33/11, 91/11, 32/12) 
obja vlja prejeto pisno zahtevo delničarjev 
Štefana Herženjaka in Tanje Bedrač, ki sta 
skupaj imetnika 33.885 navadnih imenskih 
kosovnih delnic, kar skupaj predstavlja 
43,11 % osnovnega kapitala družbe SLI-
KAR d.d., da se na dnevni red 16. redne 
skupščine družbe SLIKAR d.d., sklicane 
za dne 16. 7. 2012, ob 15. uri, v prosto-
rih uprave družbe, Prešernova ulica 26a, 
uvrsti nova, dodatna 4. točka dnevnega 
reda (uvrstitev nove dodatne točke kot 
4. točke in preštevilčenje obstoječe 4. toč-
ke v 5. točko), ki glasi:

4. Odločanje o prenehanju družbe in za-
četku postopka redne likvidacije.

Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev družbe SLIKAR, 

podjetje za slikarstvo, pleskarstvo, trgovino 
in inženiring d.d., s skrajšano firmo SLI-
KAR d.d., s sedežem Prešernova ulica 26a 
(šestindvajset a), 2000 (dva tisoč) Maribor, 
matična št.: 5094607000 (pet nič devet šti-
ri šest nič sedem nič nič nič), ID za DDV: 
SI71036652 (SI sedem ena nič tri šest šest 
pet dva) na podlagi določb 402. člena Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni 
list RS, št. 65/09 – UPB-3, 33/11, 91/11, 
32/12), sprejme sklep o prenehanju družbe 
in začetku postopka redne likvidacije.

Razlogi za prenehanje družbe so poslov-
ne in finančne narave, saj družba posluje 
v gradbeni panogi, ki jo je gospodarsko fi-
nančna kriza najhuje prizadela. Družba je 
bila, zaradi stečaja večjega števila kupcev, 
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primorana odpisati velik del terjatev. Zaradi 
skoraj popolne ustavitve večjih investicij se 
je obseg naročil v preteklih dveh letih moč-
no zmanjšal, prav tako pa se je drastično 
zmanjšalo povpraševanje po zahtevnih in 
strokovnih slikopleskarskih delih. Družba 
že tri leta posluje z izgubo. Ker se razmere 
v gradbeništvu ne izboljšujejo oziroma se 
celo poslabšujejo, bi družba, kolikor bi na-
daljevala s poslovanjem, zašla v insolventen 
položaj, kar bi poslabšalo položaj upnikov, 
zaposlenih in delničarjev, zato je najboljša 
rešitev, da družba preneha poslovati na na-
čin redne likvidacije.

2. Z začetkom likvidacijskega postopka 
družbe SLIKAR d.d., se spremenita firma in 
skrajšana firma družbe tako, da se slednji 
glasita:

Firma družbe je: SLIKAR, podjetje za 
slikarstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring 
d.d., v likvidaciji.

Skrajšana firma družbe je: SLIKAR d.d., 
v likvidaciji.

3. Zaradi uvedbe postopka redne likvi-
dacije družbe Slikar d.d. preneha mandat 
zakonitim zastopnikom družbe. Skupščina 
z mesta direktorja odpokliče dosedanjega 

direktorja, Vojka Letonja, Krčevinska ulica 5, 
2000 Maribor, katerega funkcija preneha 
z dnem 17. 7. 2012, ob 16. uri. Skupščina 
z mesta prokurista odpokliče dosedanjo pro-
kuristko, Tanjo Bedrač, Zg. Hajdina 9, 2288 
Hajdina, katere funkcija preneha z dnem 
17. 7. 2012, ob 16. uri.

4. Za likvidacijskega upravitelja se z dnem 
17. 7. 2012, od 16.01 dalje, imenuje druž-
ba SKUPINA VERITAS d.o.o., Partizanska 
cesta 30, 2000 Maribor, kot likvidacijsko pod-
jetje, ki ga zastopa direktor Martin Lorenci.

4.1. Likvidacijsko podjetje je upravičeno 
do nagrade za svoje delo. Skupščina poo-
blasti predsednika nadzornega sveta, Štefa-
na Herženjaka, da z likvidacijskim podjetjem 
dogovori višino nagrade likvidacijskega pod-
jetja ter sklene pogodbo o vodenju postopka 
likvidacije.

4.2. Likvidacijski upravitelj oziroma li-
kvidacijsko podjetje v postopku likvidacije 
opravlja vsa zahtevana opravila za izved-
bo likvidacijskega postopka družbe SLIKAR 
d.d., v skladu z določili ZGD-1.

5. Upniki družbe SLIKAR d.d. lahko pri-
javijo svoje terjatve do družbe likvidacijske-
mu podjetju, na naslov družbe Prešernova 

ulica 26a (šestindvajset a), 2000 (dva tisoč) 
Maribor, v roku 30 (trideset) dni od dneva 
objave poziva upnikom za prijavo terjatev 
v Uradnem listu RS. Terjatve je potrebno 
prijaviti s priporočeno pošto, s pripisom: pri-
java terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti 
ustrezna dokazila.

6. Skupščina družbe SLIKAR d.d., kot or-
gan, ki je sprejel sklep, pooblašča likvidacij-
sko podjetje, da priglasi sklep o prenehanju 
družbe in začetku redne likvidacije pristoj-
nemu registrskemu sodišču, da uredi vse 
potrebno za vpis začetka redne likvidacije 
pri pristojnemu registrskemu sodišču, prav 
tako pa tudi, da predlaga spremembo firme 
družbe zaradi začetka redne likvidacije ter 
spremembo zakonitih zastopnikov družbe, 
v skladu z zgoraj navedenim.

Gradivo za razširitev dnevnega reda je 
delničarjem na voljo za vpogled v taj ništvu 
organov upravljanja, na sedežu družbe 
Slikar d.d., Prešernova ulica 26a, Maribor, 
vsak delovni dan, od 12. do 13. ure, od dne-
va objave v Uradnem listu RS do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

SLIKAR d.d., Maribor
Uprava

 Ob-3262/12
Luka Koper d.d., na podlagi določila tre-

tjega odstavka 298. člena Zakona o go-
spodarskih družbah, objavlja dodatno točko 
dnevnega reda 20. skupščine družbe Luka 
Koper, d.d., ki bo 9. 7. 2012, kakor so jo 
v zakonskem roku dne 15. 6. 2012 zahte-
vali delničarji, katerih delež skupaj dosega 
7,07 % delež osnovnega kapitala družbe 
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, 
d.d.

Dodatno točko dnevnega reda 20. skup-
ščine družbe Luka Koper, d.d., so zahtevali 
delničarji:

1. Mestna občina Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper; število delnic: 466.942, kar 
je 3,335 % delnic od celotnega osnovnega 
kapitala družbe;

2. Društvo Mali delničarji Slovenije, Dal-
matinova ulica 10, Ljub ljana; število delnic: 
1, kar je 0,00001 % delnic od celotnega 
osnovnega kapitala družbe;

3. KD Galileo, Fleksibilna struktura na-
ložb, Celovška cesta 206, Ljub ljana; število 
delnic: 158.230, kar je 1,130 % delnic od 
celotnega osnovnega kapitala družbe;

4. KD Delniški dohodkovni, Celovška 
cesta 206, Ljub ljana, število delnic: 149.849, 
kar je 1,070 % delnic od celotnega osnovne-
ga kapitala družbe;

5. KD Indija, Kitajska, delniški, Celovška 
cesta 206, Ljub ljana; število delnic: 113.989, 
kar je 0,814 % delnic od celotnega osnovne-
ga kapitala družbe;

6. KD Rastko, delniški, Celovška 
cesta 206, 1000, Ljub ljana; število delnic: 
100.965, kar je 0,721 % delnic od celotnega 
osnovnega kapitala družbe.

Dodatna točka dnevnega reda se glasi:
»Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 

20. skupščine družbe Luke Koper, d. d.,
Podpisani delničarji družbe Luke Koper, 

pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo 
nabrežje 38, 6501 Koper:

Št. delnic  % delež Naziv oziroma ime podjetja oziroma delničarja Naslov PŠ Kraj

1. 466.942 3,335 % MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva ulica 10 6000 Koper

2. 1 0,00001 % DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE Dalmatinova ulica 10 1000 Ljub ljana

3. 158.230 1,130 % KD GALILEO, FLEKSIBILNA STRUKTURA 
NALOŽB Celovška cesta 206 1000 Ljub ljana

4. 149.849 1,070 % KD DELNIŠKI DOHODKOVNI Celovška cesta 206 1000 Ljub ljana

5. 113.989 0,814 % KD INDIJA, KITAJSKA, DELNIŠKI Celovška cesta 206 1000 Ljub ljana

6. 100.965 0,721 % KD RASTKO, DELNIŠKI Celovška cesta 206 1000 Ljub ljana
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ki so skupaj lastniki 989.976 delnic Luke 
Koper, d.d., z oznako; LKPG, oziroma ima-
jo 7,07 % delež osnovnega kapitala družbe 
Luke Koper, pristaniški in logistični sistem, 
d.d., vlagajo na podlagi določb veljavnega 
Statuta delniške družbe Luke Koper, prista-
niški in logistični sistem, d.d. Vojkovo na-
brežje 38, 6501 Koper, in v skladu z 296. in 
298. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah (v nadaljevanju: ZGD-1) predlog za ši-
ritev dnevnega reda zasedanja skupščine 
družbe Luke Koper, pristaniški in logistični 
sistem, d.d., sklicane za dne 9. 7. 2012, ob 
13. uri, v sejni dvorani Primorske gospodar-
ske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper, z do-
datno 9. točko dnevnega reda, ki se skupaj 
s predlogi sklepov glasi:

»9. Odpoklic članov nadzornega sveta 
Luke Koper, d.d., Požar Janeza, Simoneti 
Marka, Brank Bojana in Kocjančič Jorda-
na in imenovanje novih članov nadzornega 
sveta Luke Koper, d.d.

Sklep 9.1. glasi:
9.1. Skupščina odpokliče v nadzornem 

svetu družbe Luke Koper, pristaniški in lo-
gistični sistem, d.d. Vojkovo nabrežje 38, 
6501 Koper, naslednje člane: Požar Janeza, 
Simoneti Marka, Brank Bojana in Kocjančič 
Jordana. Odpoklic teh članov nadzornega 
sveta velja z dnem sprejetja tega sklepa na 
skupščini.

Sklep 9.2. glasi:
9.2. Skupščina z dnem 9. 7. 2012 imenu-

je za mandatno obdobje štirih let naslednje 
člane nadzornega sveta družbe Luke Koper, 
pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo 
nabrežje 38, 6501 Koper:

1. Matija Blažič, rojen 4. 4. 1946, po 
izobrazbi univerzitetni diplomirani organiza-
tor dela, zaposlen v podjetju MM Intelekta 
d.o.o., poslovne in podjetniške rešitve

2. Darko Šifrer, rojen 18. 5. 1956, po 
izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir 
tehnične matematike, zaposlen v podjetju 
Firast d.o.o.

3. Sonja Poljšak, rojena 2. 8. 1949, tre-
nutno upokojenka, z 32-letno delovno dobo 
v podjetju Luka Koper d.d.

4. Zdravko Hočevar, rojen 9. 2. 1959, 
po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva, trenutno zaposlen kot direktor 
Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper.«

Obrazložitev:
Skladno z določili 301. člena ZGD-1, vo-

lilnega predloga ni potrebno obrazložiti. Del-
ničarji družbe so skladno z njihovo korpora-
cijsko pravico upravičeni, da na skupščini 
odpokličejo in imenujejo člane nadzornega 
sveta, ki zastopajo delničarje. Zaradi boljše 
informiranosti drugih delničarjev, podajamo 
dodatne informacije o predlaganih kandida-
tih za nove člane NS Luke Koper.

Matija Blažič ima dolgoletne izkušnje 
v gospodarstvu, v različnih dejavnostih in 
na različnih delovnih mestih, kot je razvidno 
iz CV. Med ostalim je bil direktor Zavaroval-
ne skupnosti Triglav, OS Koper in Glavni 
direktor Adriatic zavarovalne družbe Koper. 
Od leta 1996 dalje je vodja in član presoj 
v sodelovanje z Bureau Vitas Ljub ljana, ek-
spertno vodi in sodeluje pri vzpostavljanju, 
uvajanju in vzdrževanju sistema vodenja ka-
kovosti ISO 9001, ISO14001 ter pri integrira-
nih sistemih vodenja v podjetjih.

Darko Šifrer ima dolgoletne izkušnje 
na področju kontrolinga, vrednotenja ter 
financ. Je preizkušeni ocenjevalec vredno-
sti podjetij. Ker je pred Luko Koper obdo-
bje velikih investicij, smo prepričani, da bi 

lahko z njegovim znanjem ter izkušnjami 
zelo dobro dopolnil nadzorni svet. Ostalo 
razvidno iz CV.

Sonja Poljšak je od leta 2008 upokojen-
ka, pred tem je pa 32 let delala v Luki Koper, 
in sicer, kot tajnica direktorja in kasneje kot 
sekretarka uprave, kjer je izjemno dobro 
spoznala vsa področja dela v družbi. Poleg 
tega ima dolgoletne izkušnje v družbenih 
dejavnostih, tako na področju športa, kjer je 
tudi članica Izvršnega odbora Olimpijskega 
komiteja Slovenije, kakor tudi na področju 
humanitarnih dejavnosti, s čimer bi obogati-
la delo nadzornega sveta.

Zdravko Hočevar ima dolgoletne izku-
šnje v gospodarstvu, zlasti v gradbeni de-
javnosti, kjer je pokrival različne vodstvene 
funkcije, in sicer je bil tehnični direktor GIP 
Stavbenik Koper, glavni direktor Stavbenik 
IPIM ter član uprave za komercialno-teh-
nično področje in marketing v družbi GIP 
Stavbenik d.d. Koper. Od leta 2003 dalje 
opravlja funkcijo direktorja Javnega podjetja 
Rižanski vodovod Koper.

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse 
statutarne in zakonske zahteve in so priložili 
svoj CV in soglasje po 255. členu ZGD-1. 
S tem je predlog zadostno utemeljen.

Upravo družbe pozivamo, da skladno 
z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširi-
tev dnevnega reda seje skupščine družbe, 
ki bo 9. 7. 2012, v predpisanih rokih objavi 
na enak način, kot je objavila sklic skupšči-
ne. Če zahteva za razširitev ne bo objavlje-
na skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahte-
va šteje kot zahteva za sklic nove skupšči-
ne v skladu s prvim odstavkom 296. člena 
ZGD-1. Hkrati sporočamo, da bomo, skla-
dno z določbo 300. člena ZGD-1, na skup-
ščini pripravili druge delničarje do tega, da 
bodo glasovali za sprejem naših predlogov.

Mestna občina Koper
Boris Popovič

župan
in

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković

Predsednik
in

KD Galileo, fleksibilna struktura 
naložb,

KD Delniški, dohodkovni
KD Indija, Kitajska, delniški

KD Rastko, delniški
vse štiri sklade upravljajo

KD skladi, d.o.o.
Matej Tomažin

predsednik uprave
Na podlagi določila prvega od-

stavka 10. člena Statuta družbe Luka Ko-
per, d.d., in v skladu s četrtim odstavkom 
298. člena Zakona o gospodarskih družbah, 
na podlagi pravočasno prejete zahteve po 
uvrstitvi dodatne točke dnevnega reda skup-
ščine sklicatelj objavlja čistopis dnevnega 
reda za

20. skupščino delničarjev
družbe Luka Koper, d.d.,

ki bo dne 9. 7. 2012, ob 13. uri, v sejni 
dvorani Primorske gospodarske zbornice, 
Ferrarska ulica 2, Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Stojan Zdolšek iz Ljub ljane, za 
preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., 
Ljub ljana. Ugotovi se prisotnost notarke 
Nane Povšič Ružić.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe 
Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za 
leto 2011 z mnenjem revizorja in Poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi Letnega po-
ročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine 
Luka Koper za leto 2011.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim 

poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Sku-
pine Luka Koper za leto 2011 z mnenjem 
revizorja in s Poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi Letnega poročila družbe Luka 
Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 
2011.

Skupščina se seznani s prejemki članov 
nadzornega sveta in prejemki članov upra-
ve, ki so navedeni na strani 206 in 207 letne-
ga poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička 
za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlogi sklepov:
4.1. Skupščina se seznani, da bilančni 

dobiček za leto 2011 znaša 0,00 EUR. V letu 
2011 je družba Luka Koper, d.d., ustvari-
la čisto izgubo v višini 1.849.205,32 EUR. 
Družba je že pri sestavitvi letnega poročila 
pokrila ugotovljeno čisto izgubo poslovnega 
leta 2011 s sprostitvijo v preteklosti obliko-
vanih drugih rezerv iz dobička.

4.2 Skupščina podeli upravi razrešnico 
za leto 2011.

4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu 
razrešnico za leto 2011.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2012 
se za revizorja imenuje revizijsko družbo 
Ernst & Young, d. o. o., Dunajska cesta 111, 
Ljub ljana.

6. Spremembe Statuta družbe Luka Ko-
per, d.d.

Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spre-

membe Statuta delniške družbe Luka Koper, 
pristaniški in logistični sistem, d.d..

Družba je dolžna uskladiti splošne akte 
družbe s predlaganimi spremembami Statu-
ta najkasneje do 9. 9. 2012, do istega roka 
pa je nadzorni svet dolžan imenovati novo 
enočlansko upravo in urediti vsa razmerja 
z dosedanjo upravo.

Notarka pripravi čistopis Statuta delniške 
družbe Luka Koper, pristaniški in logistični 
sistem, d.d..

7. Določitev višine plačila za opravljanje 
funkcije in sejnine članom nadzornega sveta 
ter članom komisij nadzornega sveta za ob-
dobje naslednjih dvanajst mesecev.

Predlog sklepa:
Skupščina na podlagi določil 25. člena 

Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., 
sprejme odločitev o določitvi plačila za opra-
vljanje funkcije in sejnine članom nadzor-
nega sveta ter članom komisij nadzornega 
sveta za obdobje naslednjih dvanajst mese-
cev, kakor sledi:

– člani nadzornega sveta prejmejo 
za udeležbo na seji sejnino, ki za posa-
meznega člana nadzornega sveta znaša 
275,00 EUR bruto;

– člani komisije nadzornega sveta prej-
mejo za udeležbo na seji komisije sejnino, 
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ki za posameznega člana komisije znaša 
80 % višine sejnine za udeležbo na seji nad-
zornega sveta;

– sejnina za korespondenčno sejo zna-
ša 80 % siceršnje sejnine;

– posamezni član nadzornega sveta je, 
ne glede na prej navedeno in torej ne glede 
na število udeležb na sejah v posameznem 
poslovnem letu, upravičen do izplačila sej-
nin vse dokler skupni znesek sejnin bodisi 
iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz 
naslova sej komisij nadzornega sveta ne 
doseže 50 % vrednosti osnovnega plačila 
za opravljanje funkcije posameznega člana 
nadzornega sveta;

– člani nadzornega sveta poleg sejnin 
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje 
funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno 
na posameznega člana;

– predsednik nadzornega sveta je upra-
vičen tudi do doplačila v višini 50 % osnov-
nega plačila za opravljanje funkcije člana 
nadzornega sveta;

– predsednik komisije je upravičen tudi 
do dodatnega doplačila v višini 50 % dopla-
čila za opravljanje funkcije člana komisije 
nadzornega sveta;

– člani komisije nadzornega sveta pre-
jemajo doplačilo za opravljanje funkcije, 
ki za posameznega člana komisije znaša 
25 % višine osnovnega plačila za opravlja-
nje funkcije člana nadzornega sveta;

– zunanji član komisije nadzornega sve-
ta, ki istočasno ni član nadzornega sveta, 
prejme plačilo za opravljanje funkcije v vi-
šini 11.000,00 EUR bruto letno;

– člani nadzornega sveta in člani komi-
sije nadzornega sveta prejemajo osnovno 
plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije 
v sorazmernih mesečnih izplačilih, do kate-
rih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo;

– mesečno izplačilo znaša eno dvanaj-
stino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če 
opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so 
upravičeni do sorazmernega izplačila glede 
na število delovnih dni;

– posamezni član komisije nadzornega 
sveta je ne glede na zgoraj navedeno in to-
rej ne glede na število komisij, katerih član 
je ali jim predseduje, v posameznem po-
slovnem letu upravičen do izplačila doplačil 
vse dokler skupni znesek takih doplačil ne 
doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila 
za opravljanje funkcije za posameznega 
člana nadzornega sveta;

– omejitev višine skupnih izplačil sej-
nine ali izplačil doplačil članu nadzorne-
ga sveta v ničemer ne vpliva na njegovo 
dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah 
nadzornega sveta in sejah komisij, kate-
rih član je, ter njegovo zakonsko določeno 
odgovornost.

8. Pooblastilo skupščine za pridobivanje 
lastnih delnic

Predlog sklepa:
Skupščina družbi izdaja pooblastilo za 

pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic 
pod naslednjimi pogoji:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih 
delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje 
pooblastila skupščine;

2. pooblastilo velja za pridobitev naj-
več 1.400.000 lastnih delnic družbe, pri 
čemer skupni delež delnic, pridobljen za 
namene iz tega pooblastila, skupaj z drugi-
mi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, 
v nobenem trenutku ne sme presegati 10 % 
osnovnega kapitala družbe;

3. nakupna cena za pridobitev lastnih 
delnic:

– ne sme presegati povprečnega 
dnevnega enotnega tečaja delnice druž-
be na Ljub ljanski borzi vrednostnih papir-
jev v zadnjem polnem koledarskem mese-
cu pred dnevom njihove pridobitve, pove-
čanega za 10 %,

– ne sme biti nižja od 4,17 EUR, 
kar predstavlja pripadajoč znesek posame-
zne delnice v osnovnem kapitalu družbe;

4. družba lahko lastne delnice pridobi-
va le na organiziranem trgu kapitala;

5. družba lahko s tem pooblastilom 
skupščine pridobljene lastne delnice in prej 
pridobljene lastne delnice uporablja za vse 
ali nekatere od naslednjih namenov:

– za zamenjavo za kakršnokoli po-
slovno ali finančno premoženje, na podla-
gi predhodnega soglasja nadzornega sveta 
družbe,

– za ponudbo v odkup delavcem druž-
be ali z njo povezane družbe ali

– za morebitne odprodaje strateške-
mu investitorju na podlagi predhodnega so-
glasja nadzornega sveta;

6. cena, po kateri družba odsvaja la-
stne delnice, ne sme biti nižja od njihove 
povprečne pridobitvene cene in ne nižja od 
povprečnega dnevnega enotnega tečaja 
delnice družbe na Ljub ljanski borzi vredno-
stnih papirjev v zadnjem polnem koledar-
skem mesecu pred dnevom njihove odsvo-
jitve;

7. pri odsvojitvi lastnih delnic se pred-
nostna pravica izključi, če so delnice odsvo-
jene za namene in pod pogoji, določenimi 
v tem pooblastilu;

8. uprava mora na prvi naslednji redni 
skupščini po datumu morebitne pridobitve 
lastnih delnic delničarjem poročati o razlo-
gih in namenu pridobitve, skupnem številu 
in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti 
pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skup-
ščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih 
delnic pa mora delničarjem poročati o sku-
pnem številu in deležu odsvojenih delnic ter 
o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega 
pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega 
finančnega svetovalca o ustreznosti odsvo-
jitve z vidika interesov delničarjev in družbe.

9. Odpoklic članov nadzornega sveta 
Luka Koper, d.d., Požar Janeza, Simoneti 
Marka, Brank Bojana in Kocjančič Jorda-
na in imenovanje novih članov nadzornega 
sveta Luke Koper, d.d.

Predloga sklepov:
9.1 Skupščina odpokliče v nadzornem 

svetu družbe Luka Koper, pristaniški in lo-
gistični sistem, d.d. Vojkovo nabrežje 38, 
6501 Koper, naslednje člane: Požar Janeza, 
Simoneti Marka, Brank Bojana in Kocjančič 
Jordana. Odpoklic teh članov nadzornega 
sveta velja z dnem sprejetja tega sklepa na 
skupščini.

9.2 Skupščina z dnem 9. 7. 2012 imenu-
je za mandatno obdobje štirih let naslednje 
člane nadzornega sveta družbe Luka Koper, 
pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo 
nabrežje 38, 6501 Koper:

1. Matija Blažič, rojen 4. 4. 1946, po 
izobrazbi univerzitetni diplomirani organiza-
tor dela, zaposlen v podjetju MM Intelekta, 
d.o.o., poslovne in podjetniške rešitve;

2. Darko Šifrer, rojen 18. 5. 1956, 
po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir 
tehnične matematike, zaposlen v podjetju 
Firast, d.o.o.;

3. Sonja Poljšak, rojena 2. 8. 1949, 
trenutno upokojenka, z 32-letno delovno 
dobo v podjetju Luka Koper, d.d.;

4. Zdravko Hočevar, rojen 9. 2. 
1959, po izobrazbi univerzitetni diplomira-
ni inženir strojništva, trenutno zaposlen kot 
direktor Javnega podjetja Rižanski vodo-
vod Koper.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim 
poročilom za leto 2011, veljavnim Statutom 
družbe in predlogi sklepov ter obrazložitva-
mi za vse točke, vključno z dodatno 9 točko 
dnevnega reda skupščine, je delničarjem 
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu 
družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak 
delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva ob-
jave sklica skupščine do dneva seje skup-
ščine ter na spletni strani družbe, www.
luka-kp.si.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine pošljejo razumno uteme-
ljen nasprotni predlog k predlogom sklepov 
po posameznih točkah dnevnega reda na 
naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 
38, 6501 Koper, ali na elektronski naslov: 
uprava@luka-kp.si.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, 
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, 
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo 
pošljejo na naslov: Luka Koper, d.d., Vojko-
vo nabrežje 38, 6501 Koper, ali na elektron-
ski naslov: uprava@luka-kp.si.

Pravico do udeležbe na skupščini ima-
jo delničarji s skupnim številom delnic 
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno 
pravico.

Pravico do udeležbe na skupščini in 
uresničevanja glasovalne pravice na skup-
ščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani 
v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško 
depotna družba, d. d., Ljub ljana, do konca 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je 5. 7. 2012, in bodo pisno prijavili svojo 
udeležbo na skupščini, najpozneje konec 
četrtega dne pred dnem zasedanja skup-
ščine, to je 5. 7. 2012.

V prijavi mora delničar – fizična oseba 
navesti datum rojstva in naslov, ali drugi 
osebni podatek, s katerim se lahko nedvou-
mno identificira delničarja, delničar – pravna 
oseba pa matično številko in naslov. Prijavo 
pošljejo delničarji na naslov: Luka Koper, d. 
d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, ali na 
elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti 
najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, 
ki ostane shranjeno pri družbi. Vzorca prija-
ve na skupščino in pooblastila sta dostopna 
na spletni strani družbe, www.luka-kp.si.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. čle-
na ZGD.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta eno uro pred začetkom za-
sedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 9. 7. 
2012, ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina 
bo takrat veljavno odločala ne glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Luka Koper d.d.
dr. Gregor Veselko
predsednik uprave
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Nasprotni predlogi
 Ob-3261/12

Uprava družbe Cetis d.d., Čopova 24, 
3000 Celje, v zvezi z 17. redno skupšči-
no, ki bo dne 9. 7. 2012 na sedežu druž-
be, v skladu s prvim odstavkom 300. člena 
ZGD-1 objavlja enak nasprotni predlog del-
ničarjev Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d. in Slovenska 
odškodninska družba k 3. točki dnevnega 
reda, ki se glasi:

»3.1 Bilančni dobiček družbe, ki za po-
slovno leto znaša 644.485,46 EUR se upo-
rabi za naslednje namene:

– del dobička v višini 400.000,00 EUR, 
se razdeli delničarjem, ki so vpisani v del-
niško knjigo na dan 11. 7 2012. Dividenda 
se določi v višini 2,00 EUR bruto za delnico. 
Dividende se izplačajo delničarjem najka-
sneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine,

– preostali del bilančnega dobička v viši-
ni 244.485,46 EUR se prenese v poslovno 
leto 2012 kot prenesen dobiček.

Obrazložitev: Predlagateljici se ne stri-
njata v celoti s predlogom sklepa uprave 
in nadzornega sveta o uporabi bilančnega 
dobička, saj menita, da družba, glede na 
okoliščine, v katerih posluje, lahko zagotovi 
udeležbo delničarjev v bilančnem dobičku 
družbe za leto 2011 najmanj v višini 4 % 
osnovnega kapitala, ker udeležba delničar-
jev na delu bilančnega dobička za leto 2011 
v ničemer ne bi ogrozila stabilnosti družbe. 
Upoštevaje navedeno zato predlagata, da 
se bilančni dobiček uporabi tudi za izpla-
čilo dividend, in sicer v višini, kot je nave-
dena zgoraj. Dividenda na delnico je izra-
čunana tako, da sta predlagateljici skupen 
znesek dividend razdelili med vse izdane 
delnice družbe. Predlagateljici predlagata, 
da se o njunem nasprotnem predlogu gla-
suje pred predlogom uprave in nadzornega 
sveta družbe.

Cetis d.d.  
predsednik uprave  

mag. Roman Žnidarič
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SV 819/2012 Ob-3182/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz 
Maribora, opr. št. SV 819/2012 z dne 11. 6. 
2012, je lokal v objektu »A« Nova vas 1, na 
naslovu Ulica Staneta Severja 9b, 2000 Ma-
ribor, v pritličju, v izmeri 37,30 m2, v stavbi 
številka 1426, prej stoječi na parceli šte-
vilka 1621/1, k.o. 678 Spodnje Radvanje, 
sedaj stoječi na parceli številka 1621/7, k.o. 
678 Spodnje Radvanje, last zastavitelja 
Hedžet Boštjana, zastavljen v korist upni-
ce Delavske hranilnice d.d., za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR 
s pripadki.

SV 617/2012 Ob-3196/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke Marije Mur-
nik iz Kranja, z dne 14. 6. 2012, opr. št 
SV 617/2012, je bilo dvosobno stanovanje, 
št. 16, v neto tlorisni površini 56,10 m2, ki 
se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske 
stavbe, z ident. št. 178, na naslovu Gol-
nik 67, Golnik, stoječe na zemljišču, parc. 
št. 324/14, k.o. 2087 – Golnik (ID 3987400) 
(ID znak 2087-324/14-0), last zastavite-
lja Andreja Časarja, Dolga vas, Glavna 
ulica 26, Lendava, do celote, na podlagi 
overjenega izvirnika kupoprodajne pogod-
be, št. 639, z dne 4. 5. 1992, sklenjene 
med Republiko Slovenijo, kot prodajalko, in 
Nisveto Ajdinovič, Golnik 67, Golnik, kot ku-
povalko, na podlagi izvirnika kupoprodajne 
pogodbe z dne 13. 9. 2002, sklenjene med 
Nisveto Ajdinovič, Golnik 2, Golnik, kot pro-
dajalko, in Matejo Novak, Trboje 132, 4000 
Kranj, kot kupovalko, na podlagi overjenega 
izvirnika kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1. 
2012, na podlagi aneksa št. 1, k kupopro-
dajni pogodbi, sklenjenega dne 10. 5. 2012, 
aneksa št. 2, k kupoprodajni pogodbi, skle-
njeni dne 8. 6. 2012, sklenjenimi med Mate-
jo Novak, Golnik 67, Golnik, kot prodajalko, 
in Andrejem Časarjem, Dolga vas, Glavna 
ulica 26, Lendava, kot kupcem, zastavljeno 
v korist zastavne upnice SKB Banke d.d. 
Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, matič-
na številka 5026237000, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, 
s pogodbeno sestavljeno nominalno obre-
stno mero 3-mesečni Euribor in obrestni 
pribitek v višini 2.40 % letno, z zapadlostjo 
zadnje anuitete najkasneje do 18. 5. 1927, 
z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Hipotekar-
ne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit, 
številka 295438-001.

SV 830/2012 Ob-3227/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz 
Maribora, opr. št. SV 830/2012 z dne 13. 6. 
2012, je podstrešje – stanovanje, v etaži 
6 in kletni prostor, oboje v stavbi št. 1688, 
Gospejna ul. 9, 2000 Maribor, ki stoji na 
parc. št. 1534/0, k.o. 657 – Maribor – Grad, 

in bo po podatkih Katastra stavb vpisana 
z ID znakom 657-1688-9, last zastavitelja 
Praunseis Saše, rojenega 16. 4. 1973, sta-
nujočega Gospejna ul. 9, Maribor, zasta-
vljen v korist upnice BKS Bank AG, ident. 
št. 1901095, s poslovnim naslovom St. 
Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 
70.000,00 EUR s pp.

SV 772/2012 Ob-3267/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša 
iz Maribora, opr. št. SV 772/2012 z dne 18. 6. 
2012 je nepremičnina, trisobno stanovanje, 
v izmeri 65,00 m2, ki se nahaja v pritličju 
stanovanjske stavbe, na naslovu Pesnica pri 
Mariboru 058 G, 2211 Pesnica pri Mariboru, 
številka dela stavbe 1, v stavbi številka 456, 
katastrska občina 606 Ranca, ki stoji na par-
celi številka 460/4, katastrska občina 606 
Ranca (ID 1680918), ID znak 606-460/4-0, 
in je last zastavne dolžnice Car Natalije, 
stanujoče Pesnica pri Mariboru 58 G, 2211 
Pesnica pri Mariboru, do celote, na podlagi 
originalne overjene prodajne pogodbe z dne 
13. 12. 1993, sklenjene med družbo VINAG 
Vinarstvo-sadjarstvo, export-import p.o. Ma-
ribor, kot prodajalko in Črnko Marijo, kot ku-
povalko, aneksa k prodajni pogodbi z dne 
13. 12. 1993, sklenjenega dne 12. 11. 1996 
ter aneksa k prodajni pogodbi z dne 13. 12. 
1993, sklenjenega dne 1. 3. 1999, oba skle-
njena med družbo VINAG Vinarstvo-sadjar-
stvo, export-import p.o. Maribor, kot proda-
jalko in Kos Marijo kot kupovalko, originalne 
overjene kupoprodajne pogodbe z dne 13. 4. 
1999, sklenjene med Kos Marijo, kot proda-
jalko, in RAP – LEASING družba za finanč-
no posredništvo in svetovanje ter trgovino 
d.o.o., kot kupovalko in originalne overjene 
prodajne pogodbe z dne 7. 5. 2011, sklenje-
ne med RAP – Raiffeisen Leasing d.o.o., kot 
prodajalko, in Car Natalijo, kot kupovalko, pri 
čemer je izvirnik citirane prodajne pogodbe 
priloga tega notarskega zapisa, zastavljena 
v korist Nove KBM d.d., s sedežem Ulica 
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična šte-
vilka 5860580000, za zavarovanje izvršlji-
ve denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR 
s pripadki.

SV 407/12 Ob-3281/12
Na podlagi Pogodbe o odstopu terjatve 

z dne 16. 4. 2012, ki je bila notarsko over-
jena dne 19. 4. 2012, in Zemljiško knjižnega 
dovolila z dne 19. 4. 2012, notarsko over-
jenega istega dne, sta bili terjatev upnika 
Vlah Zlatka (odstopnik terjatve) v višini 
29.500,00 EUR do dolžnika Starc Igorja in 
v zavarovanje navedene terjatve ustanovlje-
na zastavna pravica – hipoteka na nepre-
mičnini, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in 
sicer stanovanju v stanovanjski hiši, z na-
slovom Partizanska št. 12/d, Koper – Ša-
lara, v pritličju številka 12/d, v izmeri 54,70 
kvadratnih metrov in obsega kuhinjo v povr-

šini 8,61 kvadratnih metrov, sobo v površini 
15,12 kvadratnih metrov, sobo v površini 
12,60 kvadratnih metrov, hodnik v površini 
3,82 kvadratnih metrov, kopalnico v površi-
ni 3,45 kvadratnih metrov, balkon oziroma 
teraso v površini 3,24 kvadratnih metrov in 
druge prostore v višini 1,13 kvadratnih me-
trov, stavba, stoječa na parceli št. 6409/2, 
katastrska občina Škocjan, v lasti in posesti 
zastaviteljice Milene Križman, ustanovljena 
na podlagi notarskega zapisa Sporazuma 
o zavarovanju denarne terjatve notarja Fer-
ligoj Drava iz Kopra, opravilna št. SV 733/08 
z dne 28. 5. 2008, s klavzulo izvršljivosti, 
objavljena v Uradnem listu Republike Slo-
venije, št. 38/12 z dne 25. 5. 2012 št. obja-
ve Ob-2818/12 odstopljeni novemu upniku 
Kenda Srečku (prevzemnik terjatve).

SV 407/12 Ob-3282/12
Na podlagi Pogodbe o odstopu terjatve 

z dne 16. 4. 2012, ki je bila notarsko over-
jena dne 19. 4. 2012, in Zemljiško knjižnega 
dovolila z dne 19. 4. 2012, notarsko over-
jenega istega dne, sta bili terjatev upnika 
Vlah Zlatka (odstopnik terjatve), v višini 
57.250,00 EUR do dolžnika Starc Igorja in 
v zavarovanje navedene terjatve ustanovlje-
na zastavna pravica – hipoteka na nepre-
mičnini, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in 
sicer stanovanju v stanovanjski hiši z naslo-
vom Partizanska št. 12/d, Koper – Šalara, 
v pritličju številka 12/d, v izmeri 54,70 kva-
dratnih metrov in obsega kuhinjo v površi-
ni 8,61 kvadratnih metrov, sobo v površini 
15,12 kvadratnih metrov, sobo v površini 
12,60 kvadratnih metrov, hodnik v površini 
3,82 kvadratnih metrov, kopalnico v površi-
ni 3,45 kvadratnih metrov, balkon oziroma 
teraso v površini 3,24 kvadratnih metrov in 
druge prostore v višini 1,13 kvadratnih me-
trov, stavba, stoječa na parceli št. 6409/2, 
katastrska občina Škocjan, v lasti in posesti 
zastaviteljice Milene Križman, ustanovljena 
na podlagi notarskega zapisa Sporazuma 
o zavarovanju denarne terjatve notarja Fer-
ligoj Drava iz Kopra, opravilna št. SV 943/08 
z dne 4. 7. 2008 s klavzulo izvršljivosti, na-
vedena zastava objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 25 z dne 3. 4. 2009, 
št. objave Ob-2710/09, odstopljeni novemu 
upniku Kenda Srečku (prevzemnik terjatve).

SV 146/12 Ob-3294/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke mag. Karin 
Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 146/12 
z dne 20. 6. 2012, sta bili nepremični-
ni, z ident. št. 2175-1627-5, Cesta že-
lezarjev 17, 4270 Jesenice, in z ident. 
št. 2175-1625-4, last zastavitelja Sejda 
Gluhalića, Cesta železarjev 17, 4270 Je-
senice, zastavljeni v korist upnice Delavske 
hranilnice d.d. Ljub ljana, matična številka: 
5448557000, s sedežem v Ljub ljani, Mikloši-
čeva cesta 5, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

In 321/2007 Os-2896/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Kranju, opr. št. In 321/2007 z dne 
16. 11. 2007, upnikov: 1. Elektro Gorenjska 
d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ga 
zastopa Domplan d.d., Kranj in 2. Domplan 
d.d., Bleiweisova 14, Kranj, ki ga zastopa 
odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in par-
tnerji iz Kranja, proti dolžnici Nadji Florjan-
čič, Celovška 134, Ljub ljana, zaradi izterjave 
789,62 EUR s pripadki, se dolžnici Nadji 
Florjančič, Celovška 134, Ljub ljana, postavi 
začasni zastopnik odvetnik Mitja Sever iz 
Radovljice. Začasni zastopnik bo dolžnico 
zastopal, dokler dolžnica ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 23. 5. 2012

III D 593/2006 Os-2600/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zapu-

ščinski zadevi po pok. Pašan Rahimić, ro-
jen 10. 1. 1954, umrl 3. 7. 2006, nazadnje 
stanujoč Podgorica št. 113, Ljub ljana, dne 
7. 5. 2012 sklenilo, da se dediču Hazimu 
Hašimoviću na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Za-
kona o dedovanju (ZD), postavi začasnega 
zastopnika, odvetnika Dušana Kecmana, 
Vurnikova 2, Ljub ljana, ker je navedeni de-
dič neznanega prebivališča in nima poo-
blaščenca.

Začasni zastopnik ima v tem postopku 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
in bo imenovanega dediča zastopal od dne-
va postavitve vse do takrat, dokler dedič ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem, oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. čle-
nom ZD).

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 7. 5. 2012

P 1793/2011 Os-2958/12
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji 

pravosodni svetovalki mag. Barbari Mazo-
vec Kšela, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Mirele Ljubijankić, Rusjanov trg 5, Ljub ljana, 
pooblaščenec za sprejemanje pisanj Fatma 
Ljubijankić, Rusjanov trg 5, Ljub ljana, zoper 
toženo stranko Eldinu Brčaninović, D. Vi-
šča bb, Živinice, Bosna in Hercegovina, de-
jansko prebivališče neznano, ki ga zastopa 
začasni zastopnik Igor Križanec, odvetnik 
v Ljub ljani, zaradi razveze zakonske zveze, 
dne 24. 5. 2012 sklenilo:

za začasnega zastopnik tožene stranke 
se imenuje odvetnik Igor Križanec, Dalmati-
nova 5, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani  
dne 24. 5. 2012

VII P 1708/2005 Os-2983/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici 

Tadeji Oštir, v pravdni zadevi tožeče stranke: 

SPL Ljub ljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kotlu-
šek & Pavčič o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, zoper 
toženo stranko Darka Watzak, Rjava cesta 2 
b, Ljub ljana Polje, zaradi plačila 755,18 EUR 
s pripadki, 28. maja 2012 sklenilo:

odvetnico Marijo Leustek, Cesta 4. maja 
61, Cerknica, se razreši dolžnosti začasne 
zastopnice tožene stranke v tej pravdni za-
devi.

Toženi stranki Darku Watzaku, Rjava 
cesta 2b, Ljub ljana, se postavlja začasna 
zastopnica, odvetnica Sabina Palčič, Pot na 
Ulako 7 a, Stari trg pri Ložu, ki bo zastopala 
toženo stranko v tem postopku zaradi plači-
la 755,18 EUR s pripadki.

Začasna zastopnica ima v postopku, za 
katerega je postavljena, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika, toženo stran-
ko pa bo zastopala od dneva postavitve 
dalje, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 28. 5. 2012

Oklici dedičem

D 358/2011 Os-2541/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnemu 
Gregorju Plevčaku, sinu Antona, rojenemu 
31. 5. 1974, državljanu Republike Slovenije, 
razvezanemu, umrlemu 21. 4. 2011, naza-
dnje stanujočemu Leskovec 18 A,

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je na-
stopilo dedovanje po zakonu. Zakonita dedi-
nja I. dednega reda in zakonita dediča II. de-
dnega reda so se dedovanju po zapustniku 
odpovedali. Sodišče ne razpolaga s podatki 
o zapustnikovih zakonitih dedičih III. dednega 
reda (stari starši, tete in strici oziroma bra-
tranci in sestrične), ki bi v obravnavani zadevi 
lahko prišli v poštev za dedovanje.

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 24. 4. 2012

D 99/2012 Os-3099/12
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče 

zapuščinski postopek po pokojni Štefaniji 
Zorki Lap, rojena 8. 12. 1930, državljan-
ka Republike Slovenije, poročena, umrla 
21. 2. 2012, nazadnje stanujoča Vodovodna 
cesta 17, Domžale.

Pozivajo se neznani dediči pokojne Šte-
fanije Zorke Lap, da se priglasijo pri tukaj-

šnjem sodišču kot dediči, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo 
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 5. 6. 2012

N 2/2012 Os-2977/12
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem se 

vodi postopek v nepravdni zadevi predlaga-
telja Joža Klopčič, Pri malnih 36, Kobarid, 
zaradi razglasitve pogrešanega Janeza Fi-
lipa Kanduča, rojenega 15. 3. 1940, Velike 
Lipljene 12, Turjak, ki ga zastopa skrbnica 
za posebni primer Maruša Klopčič, Vodni-
kova 3a, Grosuplje, za mrtvega.

Janez Filip Kanduč, poznan tudi kot Ivan 
Kanduč, je pogrešan od 1949 leta dalje, ko 
je bil ataše v Pragi. Družina je prejela infor-
macije, da naj bi bil umorjen, vendar njego-
vo izginotje nikoli ni bilo pojasnjeno.

Sodišče poziva pogrešanega, da se 
oglasi, kakor tudi vse, ki karkoli vedo o ži-
vljenju in smrti pogrešanega Janeza Filipa 
Kanduča, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih od objave tega oklica, sicer bo sodišče 
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Grosupljem  
dne 15. 5. 2012

D 601/2010 Os-3022/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi za-

puščinski postopek po pokojni Mary Ipavec, 
rojeni Berlot Neris, rojeni 23. 6. 1934, ki 
je umrla dne 6. 9. 2008, z zadnjim stalnim 
prebivališčem 44 Marjorie Avenue Lincoln, 
Velika Britanija.

Kot zakoniti dedič po zapustnici bi prišel 
v poštev tudi zap. vdovec Leopold Ipavec, 
katerega prebivališče sodišču ni znano.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo, in v skladu z določbami Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 5. 2012

D 387/2011 Os-2582/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski 

postopek po dne 22. 11. 2011 umrli Peteh 
Frančiški, rojeni 2. 10. 1922, nazadnje sta-
nujoči Za žago 6, Bled.

Zakoniti dediči pokojne sodišču niso po-
znani, zato jih ne more povabiti na zapuščin-
sko obravnavo.

Vse dediče oziroma potomce zgoraj na-
vedene pokojnice pozivamo, da se v enem 
letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnje-
mu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo 
in izdalo sklep o dedovanju na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 8. 5. 2012

Objave sodišč
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D 211/2011 Os-2930/12
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je 

v teku zapuščinski postopek po pokojnem 
Štefanu Tanšku, sinu Martina, rojenem 
21. 12. 1925, državljanu Republike Sloveni-
je, samskem, nazadnje stanujočem Javorje 
41, Gorica pri Slivnici, umrlem dne 27. 9. 
2011, v Vojniku.

Sodišču tudi po opravljenih poizvedbah 
ni znano, ali je po pokojniku kaj dedičev, 
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se čim 
prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave 
tega oklica na sodni deski sodišča, spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu Republike 
Slovenije, priglasijo sodišču. V zapuščino 
spadajo denarna sredstva pri bankah.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
izjave postavljenega skrbnika zapuščine in 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 4. 2012

Oklici pogrešanih

N 9/2012 Os-2931/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 

na predlog predlagatelja Fahredina Beqiri, 
Ročinj 77, Ročinj, postopek o razglasitvi za 
mrtvega, in sicer Dugar Janeza (Ivan), sin 
Antona, rojen 13. 5. 1885, v Ročinju, zadnji 
naslov Ročinj 26, Ročinj, ki ga zastopa skrb-
nik za posebni primer Center za socialno 
delo Nova Gorica.

O pogrešanem, razen podatka, da sta 
v zemljiški knjigi parceli št. 293/1 in 296/2, 
obe k.o. Ročinj, še vedno vpisani na ime 
Dugar (Janez) Ivan, Ročinj 26, 5215 Ročinj, 
in da iz po dosedaj znanih podatkih iz Kra-
jevnega urada v Kanalu in Župnišča v Roči-
nju Dugar (Janez) Ivan ni imel dedičev, ne 
obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešanega Dugar Ja-
neza Ivana, rojenega 13. 5. 1885, v Ročinju, 
sina Antona, z zadnjim naslovom Ročinj 26, 

naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh 
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 24. 5. 2012

N 6/2012 Os-3102/12
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom 

opr. št. N 6/2012 z dne 4. 6. 2012, naspro-
tnega udeleženca Jožeta (Josipa) Stoparja, 
roj. 21. 1. 1928, v Zagrebu, nazadnje stanu-
jočega Sevnica 165, Sevnica, kar ustreza 
naslovu po sedanjem poimenovanju Flor-
janska 57, p. Sevnica, razglasilo za pogre-
šanega od maja 1945. Skrbništvo za po-
grešanega bo opravljal Center za socialno 
delo Sevnica. Sodišče poziva pogrešanca, 
da se oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njego-
vem življenju, da to sporočijo sodišču v treh 
mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, 
da bo po poteku roka pogrešanca razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 4. 6. 2012

N 37/2012 Os-3081/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja: Bogdana 
Kosovelj, Zagrajec 1, Komen, ki ga zastopa 
Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, zaradi 
razglasitve nasprotne udeleženke Jožefe 
Kosovelj, Zagrajec 33, Komen, za mrtvo.

Pogrešana Jožefa Kosovelj, roj. Lozej, 
je bila rojena 9. 3. 1879, v Vojščici. Dne 
7.2.1899 je v Vojščici sklenila zakonsko 
zvezo s Kosovelj Francem. V zakonu sta 
se jima rodila dva sinova, in sicer Karel Ko-
sovelj, roj. 15. 11. 1900, Ivanji Grad 33, in 
Vincenc Kosovelj, roj. 21. 1. 1906. Drugih 
podatkov o pogrešani ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da 
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani 
v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 31. 5. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Baumgartner Saša, Spodnje Kose-
ze 15a, Lukovica, zavarovalno polico, št. 
41802000049, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gni‑327638

Cimolini Mika, Dunajska cesta 
9A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500088866, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnl‑327610

Hrovat Peter, Jevnica 46A, Kresnice, za-
varovalno polico, št. 50500045680, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑327621

Kovač Miloš, Zakotnikova 7, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 40301000195, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnf‑327691

Krajnc Romana, Martinj hrib 1, Logatec, 
zavarovalno polico, št. 50500005656, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnz‑327596

Molan Dženita, Cesta bratov Milav-
cev 17, Brežice, zavarovalno polico, št. 
50500100135, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnb‑327645

Nemec Ciril, Nedelica 72, Turnišče, za-
varovalno polico, št. 50500021997, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gne‑327667

Pipenbaher Saša, Tomšičeva 50, Slo-
venska Bistrica, zavarovalno polico, št. 
50500018263, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnv‑327675

Rot Aljoša, Dunajska cesta 9 A, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 50500088867, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnk‑327611

Šafarič Niko, Celestinova ulica 24, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 41601004276, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnr‑327679

Šijanec Vojko, Starošince 20, Cirkovce, 
zavarovalno polico, št. 50500050666, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gne‑327617

Šimić Mario, Dekani 29, Dekani, zava-
rovalno polico, št. 50500007763 (fondpo-
lica), izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnc‑327619

Šturm Irena, Zgornja Korena 81A, 
Zgornja Korena, zavarovalno polico, št. 
50500021469, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gns‑327678

Šušterič Vesna, Božidarja Jakca 13, Por-
torož - Portorose, zavarovalno polico, št. 
11700922/371329 (izdana na ime Jože Šu-
šterčič, Božidarja Jakca 13, 6320 Portorož), 
izdala zavarovalnica GRAWE. gnc‑327669

Vesel Robert, Cesta na Krko 3, Grosu-
plje, zavarovalno polico, št. 50500070334, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnx‑327598

Vitez Barbara, Cesta talcev 6, Kranj, 
zavarovalni polici, št. 50500051765 in 
70000000938, izdala zavarovalnica KD ži-
vljenje d.d. gnj‑327591

Vokal Nemec Barbara, Velebitska uli-
ca 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 

Hainc Tajana, Splitska 61, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra 
Velenje, za poklic gospodinja - oskrbnica, št. 
262, izdano leta 1997. gnu‑327676

Hanuna Maja, Preglov trg 2, Ljubljana, 
indeks, št. 41100282, izdala Medicinska fa-
kulteta, leto izdaje 2010. gnf‑327666

Horvat Primož, Šlandrova 42, Roga-
ška Slatina, spričevalo 4. letnika Šolskega 
centra Rogaška Slatina, izdano leta 2011. 
gnl‑327660

Huskić Dina, Cesta v Zeleni log 10, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnik Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole, izdano leta 2001. 
gnn‑327633

Jančigaj Nina, Dole 37, Moravče, spri-
čevalo 7. razreda Osnovne šole Jurija Vege 
Moravče, št. 60361-1261/10-7.56, izdano 
leta 2010. gnd‑327643

Jankovič Barbara, Blatnik 3B, Črnomelj, 
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo 
mesto - Srednje zdravstvene in kemijske 
šole, izdano leta 2011. gnf‑327616

Keranović Midheta, Zadobrovška cesta 
10e, Ljubljana, spričevala 7., 8. in 9. razre-
da Osnovne šole Livada, izdana leta 2009, 
2010, 2011. gng‑327690

Knol Nataša, Rudarska cesta 12, Kiso-
vec, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije - Ekonomske šole Trbovlje, št. 111/92, 
izdano leta 1992. gnd‑327618

Končar Rok, Jakopičeva 10, Ljubljana, 
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Ketteja 
in Murna, izdano leta 2010. gnc‑327623

Koretič Anja, Ulica Slavka Rožanca 26, 
Krško, spričevalo 2. letnika Ekonomske gi-
mnazije Brežice, št. 540, izdano leta 2008. 
gnk‑327661

Kozamernik Rok, Povšetova 104d, 
Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnove 
šole Ketteja in Murna, izdano leta 2010. 
gnl‑327585

Leskovšek Vanja, Kasaze 107J, Petrov-
če, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika ter ma-
turitetno spričevalo Vrtnarske šole Celje, iz-
dana na ime Mešl Kanič Vanja. gni‑327663

Makovec Karolina, Žižki 9A, Črenšov-
ci, spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in 
tehniške šole Murska Sobota, št. I-TKT-327, 
izdano leta 1998, izdano na ime Zver. 
gnn‑327683

Makovec Karolina, Žižki 9A, Črenšov-
ci, spričevalo 2. letnika Srednje poklic-
ne in tehniške šole Murska Sobota, št. I-
-TKT-327, izdano leta 1999, izdano na ime 
Zver. gnl‑327685

Makovec Karolina, Žižki 9A, Črenšov-
ci, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in 
tehniške šole Murska Sobota, št. I-TKT-327, 
izdano leta 2000, izdano na ime Zver. 
gnk‑327686

Makovec Karolina, Žižki 9A, Črenšov-
ci, spričevalo 4. letnika Srednje poklic-
ne in tehniške šole Murska Sobota, št. I-
-TKT-327, izdano leta 2001, izdano na ime 
Zver. gnj‑327687

50500097723, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnq‑327680

Zavarovalnica Generali d.d., Kržičeva 
ulica 3, 1000 Ljubljana, zavarovalne ponud-
be: od 833900252370 do 833900252443; 
od 833900252486 do 833900252648; od 
833900252729 do 833900252826. In ponud-
be po št.: 833900252702, 833900252699, 
833900252672, 833900252664, 
833900252370, 833900252346, 
833900252338. Ob‑3199/12

Spričevala preklicujejo

Alagić Aldina, Hrib 5a, Preddvor, spriče-
valo 1. letnika Ekonomske šole Kranj, izda-
no leta 2004. gnv‑327600

Be Gašper, Westrova ulica 8, Novo me-
sto - Krka, indeks, št. 20080019, izdala 
Pravna fakulteta. gnj‑327587

Begić Selvedin, Dolenjska cesta 52, Lju-
bljana, spričevali 7. in 8. razreda OŠ Livada, 
izdani leta 2010 in 2011. gnm‑327659

Bogatič Vanja, Gabernik 23, Zgornja Pol-
skava, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Antona Ingoliča Spodnja Polskava, izdano 
leta 2010. gnf‑327641

Bogatič Vanja, Gabernik 23, Zgornja Pol-
skava, spričevalo 8. razreda Osnovne šole 
Antona Ingoliča Spodnja Polskava, izdano 
leta 2011. gne‑327642

Bronić Nika, Žabarjeva 2, Ljubljana, spri-
čevalo 7. razreda Osnovne šole Vič, izdano 
leta 2010. gnw‑327624

Cerovski Sebastjan, Brestovška ce-
sta 36, Rogaška Slatina, indeks, izdal Šol-
ski center Šentjur, Višja strokovna šola, leto 
izdaje 2011. gnh‑327689

Crnović Lejla, Cesta talcev 18A, Je-
senice, spričevalo 4. letnika Ekonomske 
gimnazije Radovljica, izdano leta 2007. 
gni‑327688

Džafić Melita, Šlandrova 15, Moravče, 
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Jurija 
Vege Moravče, št. 60361-1261/10-7c-4, iz-
dano leta 2010. gnc‑327644

Edita Samardžić, Dom na vrt 4, Trbovlje, 
spričevalo 3. letnika Srednje šole Zagorje, 
smer srednja medicinska sestra, izdano leta 
2011. gnb‑327670

Goleš Ines, Lutrško selo 6, Otočec, spri-
čevali 2. in 3. letnika, izdala SŠGT Novo 
mesto, leta 1998 in 1999. gnx‑327673

Gomilar Maša, Nanoška ulica 34, Ljublja-
na, spričevalo 7. razreda Osnovne šole VIč, 
izdano leta 2010. gnq‑327630

Grden Teja, Kolodvorska 6, Ljublja-
na, spričevali 7. in 8. razreda Osnovne 
šole Tone Čufar, izdani leta 2010, 2011. 
gnl‑327635

Gruden Zala, Martina Krpana 2, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledi-
na, izdano leta 2010. gnm‑327684
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Marin Darko, Dobja vas 36, Ravne na 
Koroškem, zaključno spričevalo za poklic 
živilski delavec v pekarstvu, izdala Srednja 
živilska šola Maribor, izdano leta 1994. 
gnu‑327601

Mervar Nadja, Prečna 39A, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika GRM N.m. SŠGT. 
gnt‑327652

Meško Jošt, Ulica Josepine Turnograj-
ske 8, Ljubljana, spričevalo 7. razred Osnov-
ne šole Toneta Čufarja v Ljubljani, izdano 
leta 2010. gnm‑327609

Mikić Petra, Bratovševa ploščad 24, Lju-
bljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Nove Fužine, izdano leta 2010. gnw‑327649

Mitrović Edita, Tavčarjeva ulica 21, 
Novo mesto - Krka, indeks, št. 20202631, 
izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2002. 
gnq‑327655

Oberstar Manca, Koseskega uli-
ca 17, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ško-
fijske klasične gimnazije, izdano leta 2007. 
gnz‑327671

Patty Rebecca Jane, Gozdna pot 1A, 
Ljubljana - Dobrunje, spričevalo 7. razreda 
Osnovne šole Poljane, izdano leta 2010. 
gnu‑327626

Pintar Stella, Breznica 21a, Žirovnica, 
spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice, 
izdano leta 2005. gnw‑327599

Plešnik Špela, Stržovo 80, Mežica, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Koro-
škem, izdano leta 2006. gne‑327592

Popović Alen, Kasaze 111, Petrovče, 
spričevali 7. in 8. razreda Osnovne šole 
Griže, izdani leta 2010, 2011. gnr‑327654

Predič Georgiev Marija, Kopališka uli-
ca 16, Slovenj Gradec, diplomo št. 132/C-
71/80 o specialističnem izpitu za naziv 
specialist za ginekologijo in porodništvo, 
izdana pri Republiškem komiteju za zdra-
vstvo in socialno varstvo, izdana 1. 7. 1980. 
gny‑327597

Radivojević Monika, Vodnikova cesta 13, 
Ljubljana, indeks, št. 01099273, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani, na ime Lame-
šić Monika. gnc‑327594

Ramovž Vladislava, Žeje 18a, Dob, spri-
čevala 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Domžalah, izdana na ime 
Peterka. gnx‑327648

Rihtarič Marjan, Pameče 182, Slovenj 
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu 
SŠTNPU Ravne na Koroškem, št. 174, iz-
dano leta 1991. gnb‑327620

Romšak Gregor, Podlom 4, Stahovica, 
spričevalo 2. letnika Srednje šole Domžale, 
izdano leta 2010. gnt‑327677

Simončič Katja, Florjanska ulica 73A, 
Sevnica, maturitetno spričevalo Šolskega 
centra Celje, smer kemijski tehnik, izdano 
leta 2005. gnj‑327662

Simonič Arne, Barvarska steza 9, Lju-
bljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Toneta Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2010. 
gnr‑327629

Skumvač Marjan, Partizanska cesta 40, 
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu ŽIC Je-
senice, izdano leta 1977. gno‑327607

Šegatin Simon, Za gasilskim domom 2F, 
Grosuplje, spričevalo 8. razreda Osnovne 
šole Brinje - Grosuplje, izdano leta 2011. 
gnu‑327605

Šikovec Marjana, Ravenska vas 50, Za-
gorje ob Savi, spričevala 1., 2. in 3. letnika 
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje 
tekstilne šole Sevnica, izdana leta 1992, 
1993, 1994, 1995. gnh‑327664

Škrokov Jurij, Taborska cesta 9 B, Lju-
bljana, spričevalo 8. razred Osnovne šole Vi-
žmarje - Brod, izdano leta 2011. gnj‑327637

Terbižan Urška, Rutarjeva ulica 4, Koper 
- Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje 
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2008. 
gng‑327615

Teržan Luka, Repuš 9, Dobje pri Planini, 
spričevalo 1. letnika Gimnazije Celje - cen-
ter, izdano leta 2010. gng‑327640

Tomanović Stefan, Plešičeva ulica 35, 
Ljubljana, indeks, št. 11170250430, izdal 
Erudio izobraževalni center. gno‑327657

Trebše Ana, Peričeva ulica 11, Ljublja-
na, spričevala 1., 2. in 3. letnika Gimnazi-
je Poljane, izdana leta 2008, 2009, 2010. 
gnm‑327634

Urbančič Nina, Brodska cesta 8, Ljublja-
na, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Viž-
marje - Brod, izdano leta 2010. gnr‑327608

Vasle Neža, Savska cesta 12, Ljubljana, 
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ljublja-
na - Bežigrad, izdano leta 2011. gnb‑327595

Vodeb Alida, Migojnice 78A, Griže, di-
plomo Srednje agroživilske šole, št. I-V-588, 
izdana lata 1988. gnh‑327639

Volaj Boštjan, Knafljev trg 8, Ribnica, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole 
Kočevje, št. 867/I-KS, izdano leta 1992. 
gns‑327603

Zupanc Jana, Velika Dobrava 8, Višnja 
Gora, diplomo Filozofske fakultete, s prido-
bljenim nazivom prof. angleščine in nemšči-
ne, izdala Univerza v Ljubljani. gny‑327651

Žargi Hana, Jakopičeva ulica 16, Ljublja-
na, spričevalo 7. razred Osnovne šole Polja-
ne, izdano leta 2010. gny‑327622

Žužul Darjan, Cesta 13. julija 16 B, Lju-
bljana, spričevali 7. in 8. razreda Osnovne 
šole Toneta Čufarja, izdani leta 2010, 2011. 
gnm‑327588

Drugo preklicujejo

Alfa Extra d.o.o. Kozina, Tublje pri Hr-
peljah 10, Kozina, dovolilnici, št. 0104 in 
0109, za državo BIH, oznaka države 070. 
gny‑327647

Breznar Mateja, Sv. Trojica v Slov. gori-
cah, Mariborska cesta 21, Sv. trojica v Slov. 
goricah, študentsko izkaznico, št. 01002017, 
izdala Pedagoška fakulteta. gno‑327632

Drusany Vladimir, Jelovškova 11 Č, Lju-
bljana, enotni žig in izkaznico pooblašče-
nega inženirja, pod zaporedno št. 07563, 
ter identifikacijsko številko S-1319, izdala 
Inženirska zbornica Slovenije. gnm‑327613

Dukič Uroš, Srebrničeva 10, Koper - Ca-
podistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Piran. gnh‑327589

Fišer Mateja, Križ 188, Sežana, šolsko 
vozovnico Avrigo Nova Gorica, št. 1102341. 
gnt‑327602

Gradišar Matej, Mengeška cesta 5C, Tr-
zin, študentsko izkaznico, št. 01003354, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnn‑327612

Jagodić Ružica, Ljubljanska cesta 
4c, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 
01005758, izdala Pedagoška fakulteta. 
gnp‑327656

Jedlovčnik Lara, Drska 32, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 20060119, izdala 
Pravna fakulteta. gnw‑327674

Jesenko Bernard, Jezero 87, Preserje, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu, izdajatelj Mini-
strstvo za promet, št. 603978, leto izdaje 
1997. gnk‑327586

Kajo d.o.o., Pot na Rakovo jelšo 311, 
Ljubljana, taksi nalepko po licenci, s števil-
ko: 0004113/01060/544/004, veljavnost do 
13. 3. 2013, izdala Gospodarska zbornica 
Slovenije. gnh‑327614

KO-TRANS d.o.o., Muretinci 46B, Gori-
šnica, potrdilo za voznika, na ime Slavoljub 
Petrović, št. 18696, veljavno od 21. 3. 2012 
do 20. 3. 2013, izdano 29. 2. 2012, izda-
jateljica Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnc‑327694

Kokalj Nataša, Zajelše 34, Dol pri Lju-
bljani, študentsko izkaznico, št. 19311120, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnv‑327650

Koljić Sanja, Opekarniška 12B, Celje, 
študentsko izkaznico, št. 81674079, izda-
la Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. 
gno‑327682

Krasnik Brigita, Pavlovci 10c, Ormož, 
študentsko izkaznico, št. 01008910, izdala 
Pedagoška fakulteta v Ljubljani, leta 2009, 
na ime Kovačič Brigita. gng‑327590

Krastevski Strasho, Ivankovci BB, Veles, 
Makedonija, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500021665000, izdal Cetis Celje. 
gnr‑327604

Kumalić Ervin, Riharjeva 28, Ljubljana, 
voznikovo kartico, št. 1070500017640000, 
izdajatelj Cetis d.d. gny‑327672

Lovrec Karin, Rosinova ulica 11, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. 41090165, izdala 
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnp‑327631

Lukmar Jure, Narof 2, Izlake, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500008082010, 
izdajatelj Cetis d.d. gnn‑327658

Mikro Tim d.o.o., Limbuška cesta 114, 
Maribor, licenco, številka 0004259, za vozilo 
renault clio 1.2, registrska številka MB-R3-
08Z. gnd‑327693

Opara Anika, Livada 14, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. 
gnk‑327636

Pekez Mario, Ljubljanska 67, Grosuplje, 
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji 
voznik/voznica v cestnem prometu, izdala 
Agencija za promet, izdan 22. 12. 2008, št. 
3369/2008. gni‑327692

Petrič Andrej, Ustje 10, Ajdovščina, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja šola Veno 
Pilon Ajdovščina. gnp‑327606

Radivojević Monika, Vodnikova ce-
sta 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
01099273, izdala Pedagoška fakulteta v Lju-
bljani, na ime Lamešić Monika. gnd‑327593

Rakar Saša, Podlubnik 158, Škofja Loka, 
študentsko izkaznico, št. 01003199, izdala 
Pedagoška fakulteta. gnt‑327627

Sadmir Ramić s.p., Cesta 1. 
maja 121, Jesenice, obrtno dovoljenje, št. 
052938/1498/04-24/2002, izdano dne 26. 4. 
2002. gnz‑327646
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Škarabot Greta, Šmihel 44, Nova Gorica, 
študentsko izkaznico, št. 01010349, izdala 
Pedagoška fakulteta. gnv‑327625

Škof Maša, Valvasorjeva ulica 10, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija 
Jožeta Plečnika. gns‑327653

Terbuc Vanja, Prerad 8, Ptuj, študentsko 
izkaznico, št. 11070044, izdala Zdravstvena 
fakulteta. gns‑327628

Transporti Draganovič Enes s.p., Cesta 
ob železnici 4, Žalec, dovolilnico Ruska bi-
lateralna/III države, z oznako S013110, in 
številko 643/96, izdala Obrtna zbornica Slo-
venije. gnd‑327668

Turk Nastja, Podgozd 26, Dvor, študent-
sko izkaznico, št. 01009742, izdala Pedago-
ška fakulteta v Ljubljani. gnm‑327584

Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja Nova 
vas 47, Slovenska Bistrica, TIR certifikat, 
št. 2535, za vozilo Z9-21 CE. gng‑327665

Vajd Mark David, Polje Cesta XVI/1A, 
Ljubljana - Polje, dijaško izkaznico, izdala 
Gimnazija Bežigrad. gnn‑327583
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