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Javni razpisi

Št. 60/2012 Ob-3344/12

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za ra-

zvoj kadrov in štipendije objavlja spremem-
bo javnega razpisa štipendij za individualno 
mobilnost študentov v tujino v študijskem 
letu 2012/2013 v okviru programa Erasmus 
(134. JR).

Javni razpis štipendij za individualno mo-
bilnost študentov v tujino v študijskem letu 
2012/2013 v okviru programa Erasmus (v 
nadaljevanju: javni razpis), objavljen 22. 6. 
2012 v Uradnem listu RS, št. 47/2012, se 
spremeni tako, da se:

– v Prilogi 1: Seznam možnih prijaviteljev 
z najvišjim možnim številom mesecev prija-
ve po tem razpisu se navedba visokošolske-
ga zavoda »Center za poslovno usposablja-
nje« spremeni tako, da se glasi »Gospodar-
ska zbornica Slovenije Center za poslovno 
usposabljanje«, navedba visokošolskega 
zavoda  »Gospodarska  zbornica  Slovenije 
Center za poslovno usposabljanje« pa se 
nadomesti  s  »Šolski  center  Šentjur,  Višja 
strokovna šola«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane 
nespremenjeno.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-3368/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Du-

najska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem be-
sedilu: MKO), na podlagi in v skladu:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Progra-
ma  razvoja  podeželja Republike  Slovenije 
za  obdobje  2007–2013  v  letih  2011–2013 
(Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. in 
103/11) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj po-
deželja  iz  Evropskega  kmetijskega  sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 
z dne 25. maja 2009 o spremembi Ured-
be (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja  iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe 
(ES)  št.  1290/2005  o  financiranju  skupne 
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 
z  dne  15.  decembra  2006  o  podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta  (ES) 
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
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podeželja  (EKSRP)  (UL  L  št.  368  z  dne 
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene 
z Uredbo Komisije (ES) št. 679/2011 z dne 
14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) 
št.  1974/2006  o  podrobnih  pravilih  glede 
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, 
str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011 
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrob-
nih  pravil  za  izvajanje Uredbe Sveta  (ES) 
št.  1698/2005  glede  izvajanja  kontrolnih 
postopkov  in  navzkrižne  skladnosti  v  zve-
zi  z  ukrepi  podpore  za  razvoj  podeželja 
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES),

– Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je 
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič 
spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2007–2013), objavlja

1. javni razpis
za Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev za leto 2012, za naložbe 

na področju prašičereje
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru  
PRP 2007–2013 za naložbe na področju prašičereje 

Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora dodeli 
enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR 
brez DDV,
– zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.000.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
– do 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU.
– do 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba

Delež javnega financiranja znaša od 40 % do vključno 70 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. 

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI 

Objava in zaključek 
javnega razpisa: 

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne 31. 8. 2012  
do 24.ure (zaključek javnega razpisa).

Obdobje upravičenosti 
stroškov

Skladno z drugim in četrtim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni stroški naložb, 
ki so nastali od datuma zaključka javnega razpisa do dokončanja naložbe.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati 
učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji 
naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj 
enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih pro izvodov, tehnologij ali pro izvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za 
izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe k izpolnjevanju 
navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe) oziroma iz poslovnega načrta 
(zahtevne naložbe)

Informacije o razpisu: INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljub ljana)
Tel. 01/580-77-92, Faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

2. Predmet podpore
2.1. Skladno s prvim in drugim odstav-

kom 21. člena Uredbe PRP so predmet pod-
pore v okviru tega javnega razpisa naložbe 
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v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogod-
bi1, in sicer:

1. naložbe v hleve in pripadajočo opremo 
(oprema za pro izvodnjo, krmljenje, molžo in 
izločke)  za  prirejo mleka, mesa  in  jajc  ter 
rejo živali;

2. naložbe v skladišča za krmo in pripa-
dajočo opremo;

14. naložbe v učinkovito rabo energije in 
obnovljive vire energije za potrebe kmetij-
skega gospodarstva.

2.2. Skladno s prvim in četrtim odstavkom 
21. člena Uredbe PRP ter skladno z drugo 
točko 16a člena Uredbe 1698/2005/ES se 
v okviru tega ukrepa dodeli višji delež pod-
pore za:

2.2.1.  naložbe,  namenjene  izboljšanju 
učinkovitosti rabe dušikovega gnojila:

2.2.1.1. naložbe v samostojna skladišča 
za živinska gnojila ter nakup hlevske opre-
me namenjene  izboljšanju skladiščenja ži-
vinskih gnojil

2.2.2. pro izvodnja bioplina z uporabo or-
ganskih odpadkov.

2.3. Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih 
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravi-
čeni do podpor v okviru tega javnega razpi-
sa, je objavljen na spletnih straneh MKO in 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem bese-
dilu: ARSKTRP).

3. Vlagatelji
3.1. Skladno s prvim odstavkom 23. čle-

na Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska go-
spodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost na ozemlju Republike Slovenije, ter 
izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev 
sredstev. Kadar so vlagatelji kmetijska go-
spodarstva, ki niso pravne osebe oziroma 
s.p. posamezniki, se kot vlagatelj razume 
nosilec  kmetijskega  gospodarstva,  razen 
v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu dru-
gače določeno.

3.2. Skladno z drugim odstavkom 23. čle-
na Uredbe PRP se za namen izvajanja ukre-
pa  Posodabljanje  kmetijskih  gospodarstev 
kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki 
je prejel pozitivno odločbo o podpori za pre-
vzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme- 
1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Progra-
ma  razvoja  podeželja  Republike  Sloveni-
je za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. 
in 4. osi Programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2007–2013 v le-
tih 2010–2013 (Uradni  list RS, št. 40/10 in 
85/10) ali na podlagi Uredbe PRP (v nadalj-
njem besedilu: mladi prevzemnik).

3.3.  Skladno  z  določili  enajstega  od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora imeti 
vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebiva-
lišče na ozemlju Republike Slovenije.

3.4. Skladno z določili  dvanajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora imeti 
vlagatelj, ki je pravna oseba, kmetijsko de-
javnost registrirano na ozemlju Republike 
Slovenije.

3.5. Javni razpis je namenjen vlaga-
teljem,  ki  iz  prašičereje  ustvarijo  vsaj  30 
odstotkov  vseh  prihodkov  na  kmetijskem 
gospodarstvu iz naslova opravljanja kme-

1 Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. 
marca 1957 (11957E).

tijske dejavnosti, kar mora biti razvidno iz 
prijavnega obrazca, iz tabele 7.2.1.1 oziro-
ma 7.2.1.3 Vrednost tržne pro izvodnje v za-
ključenem letu pred letom oddaje vloge na 
javni razpis.

4. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti 

izpolnjeni ob vložitvi vloge, razen v primerih, 
ko  je v nadaljnjem besedilu drugače dolo-
čeno.  Vloga  mora  biti  napisana  v  sloven-
skem  jeziku. Vlagatelju  se na  tem  javnem 
razpisu za posamezen namen odobri samo 
ena vloga.

4.1. Splošni vstopni pogoji za dodelitev 
sredstev

4.1.1. Vlagatelj mora predložiti popolno 
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega 
razpisa  in  na  obrazcih,  ki  so  sestavni  del 
razpisne  dokumentacije,  vključno  z  vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.1.2. Skladno z določili 1. točke prvega 
odstavka 24.  člena Uredbe PRP mora biti 
kmetijsko gospodarstvo vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev  (v nadaljnjem be-
sedilu: RKG).

4.1.3.  Skladno  z  določili  četrtega  od-
stavka  116.  člena  Uredbe  PRP,  je  spre-
memba vloge na javni razpis dopustna do 
zaključka javnega razpisa, vendar se pri tem 
glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da 
je bila spremenjena vloga ponovno vložena.

4.1.4. Vlagatelj  je moral v predpisanem 
roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene 
osnovne  obrazce  o  kmetijskem  gospodar-
stvu  (zbirno  vlogo)  po  predpisu,  ki  določa 
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2012.

4.1.5.  Vlagatelj  mora  pri  pripravi  vloge 
uporabljati podatke iz uradnih evidenc.

4.1.6.  Skladno  z  določili  prvega  od-
stavka  120.  člena  Uredbe  PRP,  vlaga-
telj  pred  datumom  začetka  upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti 
nobenih obveznosti na račun morebitnih do-
deljenih  sredstev  (sklenitev  katerekoli  po-
godbe, naročanje materiala, opreme, stori-
tev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot 
prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj 
oziroma  izvajalec  ne  sme  biti  izbran  pred 
začetkom  datuma  upravičenosti).  Kot  za-
četek  stroška  se  šteje  prevzem  katerekoli 
obveznosti  vlagatelja  na  račun morebitnih 
dodeljenih sredstev.

4.1.7. Če se vlagatelj skladno s določili 
drugega odstavka 120. člena Uredbe PRP, 
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naroča-
nje, ne šteje za naročnika, mora za stroške 
vseh  storitev,  dobav,  del  in  opreme,  ki  so 
višji  od  10.000  EUR  (brez  DDV),  pridobi-
ti  tržno primerljive pisne ponudbe najmanj 
treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav 
tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zara-
di sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja 
o netržnih pogojih poslovanja.

4.1.8.  Za  izvedbe  naložbe,  ki  zahteva 
pridobitev gradbenega dovoljenja, mora 
vlagatelj  skladno  s  določili  tretjega  od-
stavka  120.  člena  Uredbe  PRP  pridobiti 
gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna 
namembnost objekta, ki mora biti v skladu 
z dejavnostjo prijavljene naložbe.

4.1.9.  Skladno  z  določili  četrtega  od-
stavka  120.  člena Uredbe PRP, mora  vla-
gatelj imeti poravnane vse obveznosti do 
države.

4.1.10. Če je vlagatelj skladno z določili 
petega  odstavka  120.  člena  Uredbe  PRP 

pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije.

4.1.11. Če je vlagatelj skladno z določili 
šestega odstavka 120. člena Uredbe PRP fi-
zična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.

4.1.12. Skladno z določili 2. točke prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora na-
ložba prispevati k izboljšanju splošne učin-
kovitosti kmetijskega gospodarstva in sicer:

4.1.12.1. Podpora je namenjena le kme-
tijskim gospodarstvom, ki že ob predložitvi 
vloge na javni razpis ustvarijo primeren bru-
to prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma 
iz kmetijskih, gozdarskih  in dopolnilnih de-
javnostih  na  kmetijah  na  enoto  vloženega 
dela. Enota vloženega dela pomeni obseg 
dela, ki ga opravi ena zaposlena oseba za 
polni delovni čas v obdobju enega leta oziro-
ma eno polno delovno moč, ki znaša 1.800 
ur letno (v nadaljnjem besedilu: polna de-
lovna  moč).  Kot  primeren  bruto  prihodek 
se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne 
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
v letu pred objavo javnega razpisa, ki je 
v  letu  2011  znašala  8.977,20  EUR.  Vre-
dnost pro izvodnje se bo lahko prikazalo na 
dva načina in sicer z dejanskim prihodkom 
v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovod-
stvo po dejanskih prihodkih,  in s pokritjem 
za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega 
knjigovodstva.

4.1.12.2. Kmetijsko gospodarstvo, ki je 
vpisano v RKG manj kot eno leto od dne-
va objave javnega razpisa, mora ustvariti 
primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejav-
nosti (velja za pravne osebe ali samostojne 
podjetnike posameznike) oziroma iz kmetij-
skih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah na eno polno delovno moč, najpo-
zneje do dokončanja naložbe.

4.1.12.3.  Če  kmetijsko  gospodarstvo, 
mladega prevzemnika ob predložitvi  vloge 
na javni razpis še ne opravlja kmetijske de-
javnosti  oziroma  če  se  je  vlagatelj  vpisal 
v RKG po predpisanem roku za oddajo zbir-
ne vloge, mora vlagatelj ustvariti primeren 
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti ozi-
roma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih 
dejavnostih na kmetijah na eno polno delov-
no moč najpozneje do dokončanja naložbe, 
v katerem je bila zaključena naložba.

4.1.12.4. Izboljšanje splošne učinkovito-
sti kmetijskega gospodarstva mora biti raz-
vidno iz Prijavnega obrazca.

Pri  zahtevnih  naložbah  mora  vlagatelj 
s poslovnim načrtom izkazati tudi ekonom-
sko  upravičenost  naložbe.  Šteje  se,  da  je 
naložba  ekonomsko  upravičena,  če  je  ku-
mulativni denarni tok pozitiven. Poslovni na-
črt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so 
objavljena na spletnih straneh MKO, www.
MKO.gov.si  in  www.arsktrp.gov.si  in  sicer 
za  obdobje  izvajanja  naložbe  in  nadaljnjih 
pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja 
investicijskih sredstev.

4.1.12.5. Kmetijsko gospodarstvo mora 
imeti iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti že ob predložitvi vloge na javni razpis 
najmanj eno osebo v delovnem razmerju za 
polni delovni čas (velja za pravne osebe in 
samostojne podjetnike posameznike).

4.1.12.6. Kadar kot kmetijsko gospodar-
stvo nastopa kmetija ali fizična oseba, mora 
kmetijsko gospodarstvo zagotavljati obseg 
dela  iz  opravljanja  kmetijskih,  gozdarskih 
ali  dopolnilnih  dejavnosti  najmanj  v  višini 
ene  polne  delovne moči,  od  tega  najmanj 
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0,5 polne delovne moči iz kmetijskih dejav-
nosti. Šteje se, da kmetijsko gospodarstvo 
dosega  0,5  polne  delovne moči  iz  kmetij-
skih dejavnosti, če vrednost letnega prihod-
ka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 
4.488,6 EUR. K osnovni kmetijski dejavnosti 
se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki jo kmet 
opravlja kot dopolnilno dejavnost na kme-
tijah.  To  mora  biti  razvidno  iz  Prijavnega 
obrazca.

4.1.12.7. Pri izračunu obsega dela upo-
števamo lastno in najeto delovno silo na 
kmetijskem gospodarstvu.

4.1.12.8. Pri opredelitvi lastne delovne 
sile na kmetiji se upošteva samo tiste ose-
be, ki so člani kmetije. To pomeni, da morajo 
biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so 
prijavljena v okviru te kmetije in so vpisa-
ni v registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 
PDM velja oseba v aktivni  življenjski dobi, 
ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 
delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa 
izračunane vrednosti ne smejo preseči vre-
dnosti po navedenih statusih in sicer: kme-
tijski  zavarovanec/zavarovanka  (1  PDM); 
kmetijski  delavec/ka  (1 PDM);  ostali  člani 
kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi najete de-
lovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni 
življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji ure-
jeno delovno razmerje za polni delovni čas. 
Pri  izračunu  občasno  najete  delovne  sile 
se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 
delovnih ur letno.

4.1.13.  Zaprtost  finančne  konstruk-
cije:  Skladno  z  določili  sedmega  od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, mora biti iz 
prijavnega obrazca,  iz  tabele »4.2 Finanč-
na konstrukcija«, razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije  za  priznani  in  nepriznani  del 
naložbe.

4.1.14.  Če  vlagatelj,  skladno  z  določili 
osmega odstavka 120. člena Uredbe PRP 
kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti iz priložene projek-
tne dokumentacije razvidni:

4.1.14.1. popis del in stroškov, ki se na-
naša na celotno naložbo,

4.1.14.2.  ločen  popis  del  in  stroškov, 
s katerim se vlagatelj prijavlja na javni raz-
pis,

4.1.14.3.  predloženo  dokazilo  (popis) 
o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter 
popis del in stroškov.

4.1.15.  Če  vlagatelj,  skladno  z  določili 
devetega odstavka 120. člena Uredbe PRP 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup 
pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, 
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh 
skupnih stroškov gradnje celotnega objek-
ta kot upravičeni stroški priznajo  le stroški 
v sorazmernem deležu glede na neto tlori-
sno površino objekta, ki  jo upravičeni pro-
stori zasedajo.

4.1.16. Skladno z določili desetega od-
stavka  120.  člena Uredbe PRP, mora  vla-
gatelj imeti za nakazilo dodeljenih sredstev 
odprt  transakcijski  račun za nakazilo sred-
stev v Republiki Sloveniji v skladu s 35. člen 
om Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme1).

4.1.17. Skladno z določili trinajstega od-
stavka 120. člena Uredbe PRP, nepremič-
nina na kateri se opravlja izvršba v skladu 
s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem jav-
nem razpisu.

4.1.18.  Skladno  z  določili  štirinajstega 
odstavka 120. člena Uredbe PRP, nepremič-

nina, ki je predmet podpore po tem javnem 
razpisu, v času odločanja ne sme biti v po-
stopku denacionalizacije.

4.1.19. Izpolnjevanje standardov Evrop-
ske unije: Skladno z določili točke b) prvega 
odstavka  26.  člena Uredbe  1698/2005/ES 
mora  biti  naložba  usklajena  s  standardi 
Evropske unije, ki veljajo za  takšno nalož-
bo. Seznam minimalnih standardov Evrop-
ske  unije  za  posamezno  vrsto  navedenih 
naložb  iz  poglavja  II.  tega  javnega  razpi-
sa,  je  objavljen  na  spletnih  straneh: www.
MKO.gov.si  in  www.arsktrp.gov.si.  Mladim 
prevzemnikom se podpora lahko dodeli za 
naložbe, ki izpolnjujejo obstoječe standarde 
Evropske unije, če so te naložbe opredelje-
ne v poslovnem načrtu. Obdobje mirovanja 
za  izpolnitev  standardov  ne  sme  preseči 
36 mesecev od datuma ustanovitve.

4.1.20. Skladno z določili 5. točke prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kme-
tijsko gospodarstvo z naložbo, ki je predmet 
podpore, prispevati k izpolnjevanju najmanj 
enega od naslednjih ciljev ukrepa:

4.1.20.1. uvajanje novih pro izvodov, teh-
nologij ali pro izvodnih izboljšav,

4.1.20.2. usposobitev kmetijskih gospo-
darstev za izpolnjevanje standardov Evrop-
ske unije, za izboljšanje varstva okolja, higi-
ene in varnosti pri delu,

4.1.20.3. stabilizacija dohodkov na kme-
tijskih gospodarstvih.

4.1.21. Skladno z določili 6. točke prve-
ga odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora 
biti prispevek naložbe k  izpolnjevanju na-
vedenih ciljev ukrepa razviden iz vloge na 
javni razpis (pri enostavnih naložbah) ozi-
roma  iz  poslovnega  načrta  (pri  zahtevnih 
naložbah).

4.1.22. Skladno z določili 7. točke prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, se upošte-
vajo omejitve pro izvodnje ali omejitve glede 
podpore Evropske unije po skupni ureditvi 
kmetijskih trgov.

4.1.23.  Če  vlagatelj,  skladno  z  določili 
8. točke prvega odstavka 24. člena Uredbe 
PRP (razen kmetije, kjer so lastniki oziroma 
solastniki nepremičnin člani kmetije) kandi-
dira za pridobitev sredstev za naložbe v no-
vogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja 
za  kmetijska  zemljišča),  ki  niso  v  njegovi 
lasti, potem morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji:

4.1.23.1. vlagatelj mora imeti overjeno 
pogodbo o najemu nepremičnin za obdobje 
najmanj deset let po končani naložbi,

4.1.23.2. vlagatelj mora imeti overjeno 
soglasje lastnika oziroma morebitnih lastni-
kov k naložbi in

4.1.23.3. vlagatelj mora izkazati pravico 
graditi.

4.1.24. Skladno z določili 9. točke prve-
ga odstavka 24.  člena Uredbe PRP, mora 
končni prejemnik sredstev začeti spremljati 
re zultate gospodarjenja na kmetijskem go-
spodarstvu za pri marno kmetijsko pridelavo 
po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo 
teh  podatkov.  Rezultate  gospodarjenja  na 
kmetij skem gospodarstvu po tej metodologiji 
mora spremljati pet obračunskih let po izpla-
čilu sredstev. Standardne rezultate obdela-
ve podatkov po metodologiji FADN mora 
v elektronski obliki in v formatu, določenem 
na spletni strani ARSKTRP, poslati na MKO 
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate 
gospodarjenja za primarno kmetijsko pride-
lavo  že  spremlja na podlagi  knji govodstva 
po  dejanskih  prihodkih  in  odhodkih,  spre-

mljanje rezultatov gospodarjenja po meto-
dologiji  FADN  ni  potrebno.  V  tem  primeru 
mora končni prejemnik sredstev poslati po-
ročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega 
leta za preteklo leto, in sicer za pet obračun-
skih let po izplačilu sredstev. Poroči lo mora 
končni prejemnik sredstev poslati na pred-
pisanem  obrazcu,  objavljenem  na  spletni 
strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz 
poslovnega izida ter bilanco stanja;

4.1.25. Skladno z določili 10. točke prve-
ga odstavka 24.  člena Uredbe PRP, mora 
biti vlagatelj registriran za opravljanje kmetij-
ske dejavnosti, za katero uveljavlja podporo 
(velja za pravne osebe in samostojne podje-
tnike posameznike).

4.1.26. Skladno  z  določili  11.  točke  pr-
vega  odstavka  24.  člena  Uredbe  PRP  je 
dodaten pogoj za nosilca kmetije, kadar kot 
vlagatelj nastopa kmetija, da se morajo vsi 
računi in dokazila o plačilih glasiti na ime no-
silca kmetije. Če je kmetija vključena v sis-
tem DDV, mora biti  nosilec kmetije davčni 
zavezanec in vsi računi se morajo glasiti na 
ime nosilca kmetije.

4.2. Podrobnejši vstopni pogoji za dode-
litev sredstev

Podrobnejši pogoji glede na posamezno 
vrsto upravičenih naložb oziroma sektor pri-
marne kmetijske pridelave, skladno z dru-
gim odstavkom 24. člena Uredbe PRP

4.2.2.  Naložbe  v  novogradnjo,  rekon-
strukcijo in investicijsko vzdrževanje gospo-
darskih poslopij in drugih zgradb ter objek-
tov za kmetijske namene in nakup pripada-
joče opreme

4.2.2.1. Nakup opreme gospodarskih po-
slopij in drugih zgradb ter objektov za kme-
tijske namene mora biti povezan s temelj-
nim  spreminjanjem  vključene  narave  pro
izvodnje ali  tehnologije. V nasprotnem pri-
meru mora vlagatelj najkasneje do zaključka 
naložbe  povečati  obseg  živinorejske  pro
izvodnje izraženo v GVŽ ekvivalentu, za naj-
manj 25 % glede na stanje ob oddaji zbirne 
vloge za leto 2012.

4.2.2.2. Kot temeljno spreminjanje vklju-
čene narave pro izvodnje ali  tehnologije na 
področju prašičereje se šteje:

4.2.2.2.1. prilagoditev hlevov na zahteve 
ekološke  reje  (velja  samo  fiksna  oprema 
v objektu),

4.2.2.2.2. prilagoditev hlevov na zahteve 
dobrega  počutja  živali  (velja  samo  fiksna 
oprema v objektu),

4.2.2.2.3. uvedba proste reje (velja samo 
fiksna oprema v objektu),

4.2.2.2.4. sprememba tehnologije krmlje-
nja: uvedba strojnega ali avtomatskega kr-
mljenja, uvedba druge vrste krme, ipd (velja 
samo mobilna oprema v objektu).

4.2.2.2.5. nakup hlevske opreme name-
njene izboljšanju skladiščenja živinskih gno-
jil (velja samo mobilna oprema v objektu),

4.2.2.2.6. zamenjavo azbestne kritine 
z zdravju in okolju bolj prijazno kritino (velja 
samo za rekonstrukcijo in investicijsko vzdr-
ževanje gospodarskih poslopij, velja za vso 
opremo v objektu),

4.2.2.2.7. naložbe v obnovljive vire ener-
gije oziroma naložbe v energetsko učinko-
vitost  gospodarskih  poslopij  (velja  za  vso 
opremo v objektu).

4.2.2.3. Kadar se z naložbo v novogra-
dnjo gospodarskega poslopja, poruši star 
objekt in zgradi novo gospodarsko poslopje, 
potem mora biti novo gospodarsko poslopje 
za  vsaj  25 %  zmogljivejše  od  porušenega 
objekta. V primeru, da se staro gospodarsko 
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poslopje ne poruši se šteje, da ne gre za 
preprosto nadomestno naložbo.

4.2.13.  Naložbe,  namenjene  učinkoviti 
rabi  energije  ter  uporabi  obnovljivih  virov 
energije za opravljanje kmetijske dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih

4.2.13.1.  V  okviru  tega  ukrepa  se  kot 
upravičen strošek prizna le naložbe v upo-
rabo obnovljivih virov energije na kmetijskih 
gospodarstvih za potrebe izvajanja prašiče-
reje na kmetijskem gospodarstvu. Kolikor je 
naložba  namenjena  rabi  energije  iz  obno-
vljivih  virov  tudi  za druge kmetijske dejav-
nosti na kmetijskem gospodarstvu, se mora 
pretežni del energije nanašati na  izvajanje 
prašičereje.

4.2.13.2.  Kolikor  je  naložba  namenje-
na  rabi  energije  iz  obnovljivih  virov  tudi  za 
nekmetijske dejavnosti na kmetijskem go-
spodarstvu ali pa za prodajo, potem se kot 
upravičen strošek prizna le sorazmerni delež 
nazivne moči grelnega telesa oziroma ener-
getskega objekta, ki je namenjen za potrebe 
kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospo-
darstvu. To mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije, ki se nanaša na to naložbo.

4.2.13.3. Kadar gre za kmetije se nalož-
ba v uporabo obnovljivih virov energije lahko 
nameni tudi za zasebno rabo kmetov, kolikor 
se pretežni del energije nanaša na izvajanje 
prašičereje.

4.2.13.4. Kolikor namerava vlagatelj pri 
izvedbi  naložbe  uveljavljati  višje  priznane 
stroške iz naslova učinkovite rabe energije, 
mora priložiti elaborat gradbene fiziketoplo-
tne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik 
stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni 
projektant.

4.2.13.5.  Kadar  je  naložba  namenjena 
rekonstrukciji  objekta,  mora  biti  elaborat 
gradbene fiziketoplotne zaščite z Izkazom 
toplotnih karakteristik stavbe, izdelan za ob-
stoječe  stanje  stavbe  in  stanje  po  rekon-
strukciji stavbe ter mora izkazati zmanjšanje 
porabe energije za ogrevanje za najmanj 
20 % letnih potreb po toploti.

4.2.13.6.  Naložbe,  namenjene  proda-
ji  pro izvedene  energije  iz  obnovljivih  virov 
energije niso predmet podpore po tem jav-
nem razpisu. Kolikor bi bilo ugotovljeno, da 
vlagatelj pred potekom petih let po zadnjem 
izplačilu sredstev del pro izvedene energije 
iz  obnovljivih  virov  prodaja  drugim,  mora 
v  skladu  s  tretjim  odstavkom  57.  člena 
ZKme-1 vrniti vsa prejeta sredstva skupaj 
z zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev.

4.2.15 Naložbe na področju živinoreje
4.2.15.1. Kmetijsko gospodarstvo mora 

ob predložitvi  vloge  zagotoviti  dovolj  kme-
tijskih površin za porabo živalskih  izločkov 
v  skladu s predpisom o mejnih  vrednostih 
vnosa nevarnih snovi  in gnojil  v  tla, oziro-
ma  ima  zagotovljen  odkup  izločkov  rejnih 
živali. Obremenitev  tal 1 ha kmetijskih ze-
mljišč  pri  gnojenju  z  živinskimi  gnojili  ne 
sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika, 
po normativih iz prilog k predpisu o varstvu 
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kme-
tijskih virov oziroma ima zagotovljen odkup 
izločkov rejnih živali (v nadaljevanju: predpis 
o varstvu voda). Pri preračunu količine hra-
nil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto 
pri  reji posamezne vrste domačih živali se 
upošteva tabele iz priloge k predpisu o var-
stvu voda oziroma ima zagotovljen odkup 
izločkov rejnih živali.

4.2.15.2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo 
z naložbo povečuje obseg živinorejske pro
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izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob 
zaključku naložbe ne bo presegel obreme-
nitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju 
z  živinskimi  gnojili  v  višini  170  kg  letnega 
vnosa dušika.

4.2.15.3. Pri naložbi v novogradnjo,  re-
konstrukcijo ali investicijskemu vzdrževanju 
hleva mora biti minimalna hlevska površina 
za živali v skladu s  tehnološkimi standardi 
za posamezne kategorije žival in oblike reje 
oziroma skladna s predpisi  s področja za-
ščite rejnih živali.

4.2.15.4. Naložbe v gradnjo skladišč za 
krmo namenjene prodaji niso predmet pod-
pore po tem javnem razpisu.

4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upra-
vičenec  v  zvezi  s  predmetom  podpore  od 
izdaje odločbe o pravici do sredstev do za-
ključka naložbe

4.3.1. Skladno s prvim odstavkom 
121.  člena Uredbe  PRP, morajo  biti  grad-
bena dela opravljena v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

4.3.2. Skladno s prvim odstavkom 
71. člena Uredbe 1698/2005/ES projekt ne 
sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pra-
vici do sredstev.

4.4. Pogoji,  ki  jih mora  upravičenec  iz-
polnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo 
sredstev

4.4.1. Skladno z osmim odstavkom 
22. člena Uredbe PRP, morajo biti vse na-
ložbe  vlagatelja  v  okviru  iste  vloge  zaklju-
čene pred oddajo zadnjega zahtevka za iz-
plačilo. Kot dokončanje naložbe se štejejo:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

4.4.1.1. Naložba v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, po predpisih 
o graditvi objektov in nakup pripadajoče opreme.

Uporabno dovoljenje. 

4.4.1.2. Naložbe v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo 
enostavnih in nezahtevnih objektov;
Naložbe v investicijsko vzdrževanje objektov, 
po predpisih o graditvi objektov.

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo. Izjava mora 
biti podpisana s strani upravičenca, potrjena z žigom Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in podpisana od kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju 
strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske 
pridelave na katera se naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi ista 
oseba, ki je pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4.4.2. Skladno z določili  prvega  in dru-
gega  odstavka  127.  člena  Uredbe  PRP, 
se  sredstva  izplačajo na podlagi  zahtevka 
upravičenca za izplačilo sredstev. Naložba 
na katero se zahtevek za izplačilo sredstev 
nanaša  mora  biti  zaključena  in  vsi  računi 
plačani. Upravičenec,  ki mu  je bila  izdana 
odločba o pravici do sredstev, mora zahtev-
ku priložiti naslednja dokazila:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.1. Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

4.4.2.2. Dokazila o plačilih, ki se upravičencu ne vračajo (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno 
potrdilo banke o izvršenem plačilu).

4.4.2.3. Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jo potrdita nadzornik in 
upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali 
originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, dokazila se upravičencu ne vrača).

4.4.2.4. Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. (dokazila se upravičencu ne vrača)

4.4.2.5. Izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi 
izvedena v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi iz strani osebe, ki je izvajala neodvisni nadzor. Neodvisni 
nadzor ne sme vršiti ista oseba, ki je bila odgovorna za izvedbo naložbe. Neodvisni nadzor lahko izvajajo kmetijski 
svetovalci specialisti, ki so pri KGZS zaposleni na področju strokovnega svetovanja za posamezna področja kmetijske 
pridelave, gradbeni projektanti, nadzorniki gradnje, ipd., odvisno od vrste objektov, ki so predmet podpore. 
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Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

4.4.2.12. Kopije ponudb, utemeljitev izbora izvajalca/dobavitelja in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci/dobavitelji. Izvirniki ponudb 
in pogodb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.

4.4.2.13. Ustrezne listine, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in dokazujejo, da je nabavljena 
oprema nova.

4.4.2.14. Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v prvem odstavku tega podpoglavja.

4.4.2.15. Izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate, podpisana s strani upravičenca.

4.4.2.16. Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na investicijsko vzdrževanje objektov oziroma na nakup opreme 
v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 100.000 evrov priznane vrednosti naložbe.

4.4.2.20. Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.

4.4.3.  Skladno  z  11.  točko  prvega  od-
stavka  24.  člena  Uredbe  PRP  se morajo, 
v primeru kadar kot vlagatelj nastopa kme-
tija,  vsi  računi  in  dokazila  o  plačilih  glasiti 
na  nosilca  kmetije.  Če  je  kmetija  vključe-
na v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije 
davčni zavezanec.

4.4.4. V okviru tega javnega razpisa lah-
ko  vlagatelj  vloži  največ  dva  zahtevka  in 
sicer:

4.4.4.1.  eden  zahtevek  v  primeru  eno-
stavnih naložb ter

4.4.4.2. največ dva zahtevka v primeru 
zahtevnih naložb.

4.4.5.  Kadar  vlagatelj  vlaga  dva  zah-
tevka, mora posamezni zahtevek zajema-
ti  posamezen  del  ali  več  delov  predmeta 
podpore oziroma več različnih vrst naložb, 
ki vsak zase predstavljajo zaokroženo teh-
nološko celoto in mora predložiti ustrezna 
dokazila,  ki  se  zahtevajo  glede  zaključka 
tega  dela  naložbe  oziroma  projekta.  Vla-
gatelju se na tem javnem razpisu odobri 
samo ena vloga.

4.4.6. Skladno z dvanajstim in trinajstim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP, se mo-
rajo vsi predračuni, računi in druga dokazila 
glasiti na upravičenca. Vsi  računi  in doka-
zila  morajo  biti  predložena  v  slovenskem 
jeziku. Računi morajo imeti enake elemente 
kot predračuni.

4.4.7. Če se vlagatelj skladno z devetim 
odstavkom 121. člena Uredbe PRP v skladu 
s predpisi,  ki urejajo  javno naročanje, šte-
je  za  naročnika,  mora  predložiti  dokazilo, 
da je bil postopek izbire dobavitelja oziro-
ma izvajalca izveden v skladu z navedeni-
mi predpisi.

4.4.8. Skladno s petim, šestim in sedmim 
odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo 
upravičenci  zahtevke  za  izplačilo  sredstev 
v tekočem letu poslati na ARSKTRP, na na-
slov v skladu s prvim odstavkom 111. čle-
na  oziroma  prvim  odstavkom  114.  člena 
Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtev ke 
za  izplačilo sredstev v skladu z roki, opre-
deljenimi  v  odločbi  o  pravici  do  sredstev. 
Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo od 
1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra 
do 31. decem bra tekočega leta. Zahtevki za 
izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom 
in  5.  decembrom,  se  s  sklepom  zavržejo. 
Na podlagi vloženega popolnega zahtevka 
za  izplačilo  sredstev  se  sredstva  izplača-
jo  na  transakcijski  račun  upravičen ca,  po 
opravljeni kontroli  in nadzoru iz 126. člena 
Uredbe PRP. Če razlika med upravičenimi 
stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega 
zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stro-
škov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku 
za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se 
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu 
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
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4.4.9.  Označevanje  projektov:  Preje-
mnik sredstev mora upoštevati navodila, 
določena v Priročniku za obveščanje javno-
sti  in  označevanje projektov  v okviru PRP 
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani: 
MKO www.MKO.gov.si  in ARSKTRP www.
arsktrp.gov.si.

4.5. Obveznosti, ki jih mora upravičenec 
izpolnjevati po zadnjem izplačilu odobrenih 
sredstev

4.5.1. Upravičenec mora skladno s 24. in 
121. členom Uredbe PRP izpolnjevati nasle-
dnje obveznosti:

4.5.1.1. Upravičenec mora skladno s če-
trtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, na 
ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in iz-
polnjevanju obveznosti še pet let od zadnje-
ga izplačila sredstev. Poročilo mora upravi-
čenec  poslati  na ARSKTRP do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisa-
nem obrazcu, objavljenem na spletni strani 
ARSKTRP.

4.5.1.2.  Kadar  je  končni  prejemnik 
kmetija,  ki  skladno  z  9.  točko  prvega  od-
stavka 24. člena Uredbe PRP spremlja re
zultate gospodarjenja na kmetijskem go-
spodarstvu za pri marno kmetijsko pridelavo 
po metodologiji FADN, potem poročanje  iz 
prejšnjega odstavka ni potrebno.

4.5.2. Druge obveznosti,  ki  jih mora  iz-
polnjevati  upravičenec  še  vsaj  pet  let  po 
zadnjem izplačilu sredstev:

4.5.2.1. Vodenje evidenc in hramba do-
kumentacije: Skladno s sedmim odstavkom 
121.  člena  in  124.  členom  Uredbe  PRP, 
mora upravičenec za naložbo, za katero je 
prejel podporo, voditi dokumentacijo, dolo-
čeno s  tem razpisom,  ter  jo hraniti še naj-
manj  pet  let  od  dneva  zadnjega  izplačila 
sredstev. Upravičenec mora omogočiti do-
stop do dokumentacije  o  naložbi  ter  omo-
gočiti kontrole na kraju samem ARSKTRP, 
MKO, revizijskemu organu in drugim nad-
zornim organom.

4.5.2.2. Skladno z drugim odstavkom 
121.  člena Uredbe PRP se mora predmet 
podpore po tem javnem razpisu uporabljati 
izključno za namen in dejavnost, za katero 
so bila sredstva dodeljena.

4.5.2.3. Skladno s tretjim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, se mora naložbe-
na dejavnost, za katero upravičenec po tem 
javnem razpisu prejme sredstva, opravljati 
še  najmanj  na slednjih  pet  let  po  zadnjem 
izplačilu  sredstev.  V  tem  obdobju  ne  sme 
uvajati  bistvenih  sprememb  oziroma  odtu-
jiti  naložbe  ter naložbe ne sme uporabljati 
v nasprotju z namenom do deljenih sredstev, 
sicer  jih  mora  vrniti  v  proračun  Republike 
Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik 
sredstev obveščen o obveznosti povračila.

4.5.2.4. Skladno s šestim odstavkom 
121.  člena  Uredbe  PRP  je  kmetijsko  go-
spodarstvo, ki pridobi sredstva iz na slova 
tega  javnega razpisa, dolžno še pet  let po 
za dnjem izplačilu sredstev v skladu s kme-
tijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisa-
nem roku posredovati na ARSKTRP zbirno 
vlogo po predpisih, ki določajo  izvedbo  le-
tnih ukrepov kmetijske politike.

5. Omejitev sredstev
5.1. Skladno s 119. členom Uredbe PRP 

veljajo naslednje omejitve sredstev:
5.1.1. Skladno s prvim odstavkom 

119. člena Uredbe PRP,  lahko upravičenci 
pridobijo sredstva za iste naložbe na podla-
gi posamezne vloge na javni razpis samo iz 
enega ukrepa po Uredbi PRP.
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5.1.2. Skladno z drugim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, se sredstva ne odo-
brijo  in  izplačajo upravičencu, ki  je za  iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na 
javni razpis in v zahtevku za izplačilo sred-
stev, že prejel sredstva državnega proraču-
na Republike Slovenije, sredstva Evropske 
unije oziroma druga javna sredstva.

5.1.3. Skladno s tretjim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, lahko ne glede na 
določilo  prejšnjega  odstavka,  upravičenci 
pridobijo druga javna sredstva v Republiki 
Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme 
presegati  zgornje  vrednosti  pomoči  iz  Pri-
loge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga 
javna sredstva se šteje tudi višina državne 
pomoči iz naslova ugodnejše oziroma sub-
vencionirane obrestne mere.

5.1.4.  Skladno  s  četrtim  odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, če je upravičenec 
občina,  se  lastna  sredstva  sofinanciranja 
z  vidika  Evropske  unije  ne  štejejo  za  že 
prejeta javna sredstva Republike Slovenije.

5.1.5. Skladno s petim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, se sredstva ne do-
delijo za naložbe zunaj območja Republike 
Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1. Skladno s prvim odstavkom 22. čle-

na Uredbe PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

6.1.1. Stroški naložbe 

6.1.1.1. Stroški novogradnje ali obnove hlevov in skladišč za krmo, nakup 
pripadajoče opreme za kmetijsko pro izvodnjo ter nakup pripadajoče 
informacijskokomunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) in 
strojne opreme (1. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi 
naložbe uveljavljati višje priznane 
stroške (+10 %) iz naslova učinkovite 
rabe energije, mora priložiti elaborat 
gradbene fiziketoplotne zaščite z Izkazom 
toplotnih karakteristik stavbe, ki ga izdela 
pooblaščeni odgovorni projektant.

6.1.1.2. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški 
dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe 
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) (2. točka 
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora 
biti popis izvedenih del izdelan v skladu 
z projektno dokumentacijo.

6.1.1.3. Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme 
v tehnološki proces (3. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.13. Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih 
gospodarstvih (13. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.14. Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES (14. točka 
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.15. Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva ter nakupom 
IKT in strojne opreme (15. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.2. Splošni stroški

6.1.2.1. Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe 
do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov iz 1., 2., 3., 4., 5. in 
6. številke upravičenih stroškov tega odstavka. Splošni stroški so zlasti 
stroški priprave vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene, 
tehnične ali projektne dokumentacije ter stroški nadzora nad izvedbo 
gradbenih in obrtniških del
(16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.2. Seznam stroškov: Podrobnejši se-
znam upravičenih stroškov se objavi v okvi-
ru razpisne dokumentacije k temu javnemu 
razpisu. Strošek, ki ga ni na seznamu upra-
vičenih stroškov, ni upravičen do sofinanci-
ranja po tem javnem razpisu.

6.3. Splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložb:

6.3.1. Kolikor vlagatelj uveljavlja za so-
financiranje  tudi  splošne  stroške,  v  okviru 
dovoljenih  vrednosti  upravičenih  stroškov 
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naložbe, mora  vlogi  priložiti  kopije  predra-
čunov oziroma računov.

6.3.2. Splošni stroški se lahko odobrijo le 
kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila 
in le v delu priznanih vrednosti.

6.4. Skladno z devetim in desetim od-
stavkom  22.  člena  Uredbe  PRP  se  poleg 
neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena 
Uredbe 1698/2005/ES podpora ne dodeli 
za:

6.4.1. plačilo davkov, carin in dajatev pri 
uvozu,

6.4.2. nakup rabljene opreme in rabljene 
kmetijske mehanizacije,

6.4.3. naložbe/aktivnosti zunaj območja 
Republike Slovenije,

6.4.4. naložbe v gradnjo začasnih objek-
tov skladno s predpisi o graditvi objektov,

6.4.5. naložbe v sanacijo plazov,
6.4.6. stroške tekočega poslovanja (stro-

ški vzdrževanja in najema itd.),
6.4.7. bančne stroške in stroške garancij,
6.4.8. stroške promocije,
6.4.9. naložbe v stroje, opremo in prosto-

re za rabo, ki ni namenjena za pro izvodnjo 
povezano naložbo,

6.4.10.  nakupi  pravic  kmetijske  pro
izvodnje,

6.4.11. naložbe na  ravni  trgovine  izven 
podprtih dejavnosti,

6.4.12. naložbe, ki se financirajo iz sred-
stev operativnih skladov v okviru potrjenih 
programov organizacij pridelovalcev, kot jih 
določajo predpisi o tržnih ureditvah,

6.4.13. naložbe, ki spadajo med ukrepe 
za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe 
za promocijo kmetijskih pro izvodov ali ukre-
pe za preprečevanje bolezni živali,

6.4.14. preproste nadomestne naložbe.
6.5. Kot preproste nadomestne naložbe 

se štejejo naložbe, ki preprosto nadomesti-
jo obstoječo zgradbo ali njeno pripadajočo 
opremo z novo, posodobljeno zgradbo ali 
njeno pripadajočo opremo, brez povečanja 
pro izvodne zmogljivosti za najmanj 25 % ali 
brez temeljnega spreminjanja vključene na-
rave pro izvodnje ali tehnologije. Kaj se šteje 
za temeljno spreminjanje vključene narave 
pro izvodnje ali tehnologije v objektih je do-
ločeno v drugi točki prvega odstavka podpo-
glavja IV/2. Podrobnejši pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni ob vložitvi vloge javnega razpisa. 
Za nadomestno naložbo se ne štejejo nalož-
be v rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževa-
nje gospodarskih poslopij.

6.6. Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek.

7.  Podrobnejša  merila  za  ocenjevanje 
vlog

7.1. Skladno s prvim odstavkom 25. čle-
na Uredbe PRP so do sofinanciranja upra-
vičeni  izbrani projekti, katerih vloge so po-
polne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo 
pogoje.

7.2. Skladno s prvim in tretjim odstav-
kom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je 
lokacija naložbe na območju občin Pomur-
ske  regije  za  izvajanje  10.  člena  Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdo-
bju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 
dodatnih  deset  odstotkov  možnih  točk,  ki 
za  ta  javni  razpis  znaša  14  točk  pridobijo 
vloge, če je predmet podpore 7.2.5. naložba 
v učinkovito rabo energije in obnovljive vire 
energije za potrebe kmetijskega gospodar-
stva.

7.3. Skladno s četrtim  in petim odstav-
kom  118.  člena  Uredbe  PRP  velja,  da  če 
je  lokacija  naložbe  na  območju  iz  9.  čle-
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na Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10) pridobijo vloge na 
ta javni razpis, ne glede na ostala merila za 
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk, 
ki za ta javni razpis znaša 14 točk.

7.4. Skladno z drugim odstavkom 
25. člena Uredbe PRP, se vloge ocenijo na 
podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne 
meje točk, ki za ta javni razpis znaša 28 točk 
od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih 
meril pri fizičnih osebah oziroma 18 točk pri 
pravnih osebah (brez upoštevanja dodatnih 
točk iz drugega in tretjega odstavka tega po-
glavja). V primeru, da za posamezno merilo 
vlagatelj  ne priloži  vseh podatkov oziroma 
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu 
oceni  z 0  točk. Med vlogami,  ki  presežejo 
vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dose-
žejo višje število točk, do porabe razpisanih 
sredstev.

7.5.  Vloge,  ki  so  popolne,  vsebinsko 
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo 
ocenjene na podlagi naslednjih podrobnej-
ših meril:

Podrobnejša merila Najvišje možno število točk

Fizične osebe Pravne osebe

I. Ekonomski vidik naložbe 75 87

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela 
(velja za fizične osebe / Poslovna uspešnost v zadnjem letu pred naložbo (velja 
za pravne osebe)

20 20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske 
pridelave 

8 15

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM) 12 12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna plačila) 5 5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007–2013  15 15

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti 
(enostavne n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

10 10

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih  
(s.p. posamezniki) / Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe)

5 10

II. Družbeno socialni vidik naložbe 17 5

1. Izobrazba vlagatelja 10 /

2. Starost vlagatelja / Socialni vidik podjetja 5 5

3. Spol vlagatelja 2 /

III. Regionalni vidik naložbe 20 20

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na 
indeks razvojne ogroženosti

5 5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS  5 5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih območjih 5 5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje 5 5

IV. Tehnološki vidik naložbe 5 5

1. Kakovost pro izvodov in varnost živil 5 5

V. Naravovarstveni vidik naložbe 5 5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem 
gospodarstvu

5 5

VI. Vrsta naložbe 18 18

1. Vrsta naložbe 18 18

Skupaj 140 140

7.6.  Ocenjuje  se  stanje  ob  predložitvi 
vloge. Ocenitve znotraj posameznih podrob-
nejših meril  se  ne  seštevajo. Ocenjevanje 
vlog bo temeljilo na podlagi predložene do-
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kumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, 
projektne dokumentacije oziroma dokumen-
tacije o projektu in ustreznih dokazil.

8. Finančne določbe
8.1.  Splošni  finančni  pogoji  skladno 

s 22., 26. in 120. členom Uredbe PRP
8.1.1. Stopnja intenzivnosti podpore:
8.1.1.1. Skladno  s  1.  točko  prvega  od-

stavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
sofinanciranja  za  naložbe  mladih  prevze-
mnikov iz drugega odstavka poglavja III. 
Vlagatelji iz javnega razpisa:

8.1.1.1.1. do vključno 60 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga 
določa  točka  c)  prvega  odstavka  22.  čle-
na Uredbe 1698/2005/ES, ki so na obmo-
čjih  z  omejenimi  možnostmi  za  kmetijsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), 
območjih  Natura  2000  in  vodovarstvenih 
območjih;

8.1.1.1.2. do vključno 50 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe, ki so 
bile opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga 
določa točka c) prvega odstavka 22. člena 
Uredbe  1698/2005/ES,  na  ostalih  obmo-
čjih.

8.1.1.2. Skladno  s  2.  točko  prvega  od-
stavka 26. člena Uredbe PRP, znaša delež 
sofinanciranja:

8.1.1.2.1. do vključno 50 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe kmetij-
skih gospodarstev, ki so na območjih z ome-
jenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natu-
ra 2000 in vodovarstvenih območjih;

8.1.1.2.2. do vključno 40 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe kmetij-
skih gospodarstev na ostalih območjih.

8.1.1.3. Če je skladno z drugim odstav-
kom  26.  člena  Uredbe  PRP,  naložba  na-
menjena aktivnostim iz drugega odstavka 
II.  poglavja  javnega  razpisa,  znaša  delež 
sofinanciranja:

8.1.1.3.1.  do  vključno  70  odstotkov 
priznane  vrednosti  naložbe,  za  naložbe 
mladih prevzemnikov,  ki  so bile opredelje-
ne  v  poslovnem  načrtu,  ki  ga  določa  toč-
ka  c)  prvega  odstavka  22.  člena  Uredbe 
1698/2005/ES  na  OMD,  območjih  Nature 
2000 in vodovarstvenih območjih;

8.1.1.3.2. do vključno 60 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe mladih 
prevzemnikov, ki so bile opredeljene v po-
slovnem načrtu, ki ga določa točka c) prvega 
odstavka  22.  člena Uredbe  1698/2005/ES 
na ostalih območjih;

8.1.1.3.3. do vključno 60 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe kmetij-
skih gospodarstev na OMD, območjih Natu-
re 2000 in vodovarstvenih območjih;

8.1.1.3.4. do vključno 50 odstotkov pri-
znane vrednosti naložbe za naložbe kmetij-
skih gospodarstev na ostalih območjih;

8.1.2. Skladno s petim odstavkom 
25. člena Uredbe PRP, je najmanjši znesek 
dodeljene pomoči 3.500 EUR na vlogo. Naj-
višji znesek dodeljene pomoči je do vključno 
1.500.000 EUR na vlogo. Kmetijsko gospo-
darstvo lahko v celotnem programskem ob-
dobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa 
pridobi največ do vključno 3.000.000 EUR 
podpore.

8.2. Podrobnejši finančni pogoji
8.2.1. Skladno s šestim odstavkom 

26. člena Uredbe PRP se pri  izračunu de-
ležev  in  zneskov  odobrenih  sredstev  upo-
števa najvišja priznana vrednost na enoto 
upravičenega stroška za posamezno vrsto 

naložbe, ki je opredeljena v Seznamu upra-
vičenih stroškov, kot Priloga št. 1 k razpisni 
dokumentaciji.

8.2.2. Pri izvedbi naložbe se kot upravi-
čen strošek prizna  tudi  prispevek v naravi 
upravičenca skladno s 54. členom Uredbe 
1974/2006/ES:

8.2.2.1. Za ukrepe, ki vključujejo nalož-
be,  se  lahko  prispevki  javnih  ali  zasebnih 
upravičencev  v  naravi  (nudenje  blaga  ali 
storitev,  za  katere  ni  prejeto  plačilo,  ki  bi 
bilo podprto z računi ali enakovrednimi do-
kumenti) štejejo za upravičene  izdatke, če 
so izpolnjeni določeni pogoji:

8.2.2.1.1.  prispevki  vključujejo  zagota-
vljanje opreme ali surovin (les) ali neplača-
nega prostovoljnega dela,

8.2.2.1.2. vrednost prispevkov je mogo-
če neodvisno oceniti in preveriti.

8.2.2.2.  Javni  izdatki,  ki  jih  sofinancira 
EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ki vklju-
čuje prispevke v naravi, ob zaključku aktiv-
nosti ne smejo preseči skupnih upravičenih 
izdatkov (brez prispevkov v naravi). To po-
meni, da stroški, dokazljivi z računi ne smejo 
biti nižji od stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja 
kot prispevek v naravi.

8.2.2.3. Vlagatelju se kot upravičen stro-
šek prizna lastni les kot prispevek v naravi, 
če ima za posekani les pridobljeno odločbo 
Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi 
poseka  izbranih dreves  in sicer v višini do 
200 EUR/m3 žaganega lesa.

8.2.2.4. V primeru lastnega (neplačane-
ga oziroma prostovoljnega) dela, se vre-
dnost tega dela opredeli ob upoštevanju po-
rabljenega časa ter običajne urne ali dnevne 
postavke za opravljeno delo, po naslednjem 
normativu: 7 EUR/uro bruto za  ročno delo 
ter 20 EUR/uro bruto za strojno delo. Ne 
glede na to, pa se na 1 PDM ne prizna več 
kot 14.000 EUR bruto vrednosti za opravlje-
no lastno (ročno in strojno) delo v obdobju 
12 mesecev.

8.2.2.5. Ne glede na določila predhodne 
točke, pa prispevek v naravi v obliki lastne-
ga dela in lesa ne sme presegati:

8.2.2.5.1. do vključno 30 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v novogradnjo ali re-
konstrukcijo objektov oziroma v primeru in-
vesticijsko vzdrževalnih del na teh objektih 
in zamenjavi fiksne opreme.

8.2.2.6. Kadar gre za kmetije, se stro-
šek opravljenega dela prizna kot neplačano 
prostovoljno delo nosilca kmetije  in drugih 
članov kmetije, če nosilec kmetijskega go-
spodarstva ob zahtevku za  izplačilo priloži 
izjavo, da so bila dela izvedena v skladu 
s predloženim predračunom ter če je bil za 
opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. 
Poleg tega obseg prispevka v naravi nosil-
ca kmetije ali drugih članov kmetije ne sme 
presegati obsega dela, izraženega v ekviva-
lentu PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil 
v vlogi oziroma v poslovnem načrtu.

8.2.2.7. Kadar gre za pravne osebe ozi-
roma s.p., se strošek opravljenega dela pri-
zna kot neplačano prostovoljno delo nosilca 
dejavnosti  s.p.  oziroma drugih oseb,  ki  so 
pri nosilcu kmetijskega gospodarstva zapo-
sleni, če nosilec kmetijskega gospodarstva 
ob zahtevku za izplačilo priloži poročilo o iz-
vedenem  delu  in  interni  obračun  delovnih 
nalog zase (velja za nosilca dejavnosti s.p.) 
in za vsakega delavca posebej. Poleg tega 
obseg prispevka v naravi nosilca dejavnosti 
s.p. oziroma drugih oseb, ki so pri nosilcu 
kmetijskega gospodarstva zaposleni ne sme 
presegati obsega dela, izraženega v ekviva-

lentu PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil 
v vlogi oziroma v poslovnem načrtu

8.2.3. Skladno z osmim odstavkom 
26. člena Uredbe PRP, se celotni prispevek 
v  naravi  prizna  do  tiste  višine  celotne  pri-
znane investicijske vrednosti, kakor jo bodo 
opredelili tehnični normativi za posamezno 
vrsto naložbe, ki se nahajajo v dokumentaci-
ji k temu javnemu razpisu, v okviru seznama 
opravičljivih stroškov.

8.3. Podrobnejši finančni pogoji
8.3.1. Pri izvedbi naložb v gradnjo objek-

tov po predpisih o graditvi objektov, za ka-
tere vlagatelj uveljavlja prispevek v naravi, 
mora biti popis izvedenih del za navedene 
naložbe  potrjen  tudi  s  strani  kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je pri KGZS zapo-
slen na področju na področju strokovnega 
svetovanja za živinorejo, travništvo oziroma 
pašništvo, s strani gradbenega projektanta 
oziroma nadzornika gradnje.

8.3.2. Kadar gre za nakup opreme 
v  objektih,  mora  biti  nabavljena  oprema 
nova. Šteje se, da je navedena oprema 
nova,  če  je  vlagatelj  njen  prvi  zakoniti  la-
stnik,  kar  mora  biti  razvidno  iz  ustreznih 
listin  (garancijski  list,  servisna knjiga,  ipd), 
ki  sodijo  k  tej  opremi  in  jih mora  vlagatelj 
priložiti zahtevku za izplačilo.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1. Skladno s prvim in tretjim odstavkom 

Uredbe PRP, se vloga vlaga pisno na obraz-
cu, ki je del razpisne dokumentacije, dosto-
pne na spletnih straneh MKO in ARSKTRP.

9.2. Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.2.1. Povabilo k oddaji vloge,
9.2.2. Navodilo vlagateljem za izdelavo 

vloge,
9.2.3. Podrobnejša merila in točkovalnik 

za ocenjevanje vlog,
9.2.4. Prijavni obrazec z dokazili,
9.2.5. Priloga št. 1.: Seznam upravičenih 

stroškov,
9.2.6. Priloga št. 2: Navodila za izdelavo 

poslovnega načrta (velja samo za zahtevne 
naložbe),

9.2.7. Ostale priloge: Navodila za izpol-
njevanje  eprijavnega  obrazca  (vključno 
z  razlago  temeljnih  pojmov),  Priročnik  za 
obveščanje, Seznam minimalnih standardov 
Evropske unije za posamezno vrsto navede-
nih naložb iz poglavja III. tega javnega raz-
pisa, Seznam kmetijskih pro izvodov, Izjave 
o skladnosti hleva s standardom za dobro 
počutje živali in standardom za nitrate.

9.3.  Vlagatelj  lahko  pridobi  informacije 
o javnem razpisu na informacijskih točkah, 
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

9.4.  V  skladu  s  prvim  odstavkom 
117.  člena  Uredbe  PRP  se  prijavni  obra-
zec  izpolni v elektronski sistem ARSKTRP 
in  natisne  z  izpisom  identifikacijske  kode. 
Prijavni  obrazec,  ki  je  izpolnjen  in  oddan 
v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na 
javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje 
natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifi-
kacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli 
vloge  na  javni  razpis,  ki  jih  določata  javni 
razpis  in  razpisna  dokumentacija  in  ki  ga 
vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP.

9.5. Skladno z drugim odstavkom 
117.  člena  Uredbe  PRP,  se  podrobnejša 
navodila o izpolnjevanju prijavnega obraz-
ca  v  elektronski  sistem objavijo  na  spletni 
strani MKO, www.MKO.gov.si in ARSKTRP 
www.arsktrp.gov.si.

9.6. Skladno z osmim odstavkom 
121.  člena  Uredbe  PRP,  se  končni  preje-
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mniki sredstev, ki so pravne osebe, opis 
aktivnosti, oziroma naložbe in znesek odo-
brenih  javnih  sredstev  objavijo  na  spletni 
strani MKO, www.MKO.gov.si in ARSKTRP 
www.arsktrp.gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1. Skladno s prvim in drugim odstav-

kom  114.  člena  Uredbe  PRP  je  potrebno 
vlogo  na  javni  razpis  poslati  priporočeno 
po  pošti  ali  oddati  v  vložišču  ARSKTRP, 
v času uradnih ur, na naslov: Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja,  Dunajska  160,  1000  Ljub ljana 
ali  vložiti  v  skladu  s  določbo  prvega  od-
stavka 117. člena Uredbe PRP, in sicer od 
naslednjega dne po objavi javnega razpisa 
do 31. 8. 2012 do 24. ure.

10.2. Skladno s tretjim odstavkom 
114.  člena  Uredbe  PRP  in  30.  členom 
ZKme-1 se vloga na javni razpis vlaga pi-
sno na obrazcu, ki je del razpisne dokumen-
tacije, dostopne na spletnih straneh MKO, 
www.MKO.gov.si  in  ARSKTRP  www.arsk-
trp.gov.si. Vloga, ki ni vložena na predpisa-
nem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge 
na  javni  razpis morajo biti speti ali vloženi 
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge 
na javni razpis morajo biti razvidni datum 
in  čas  (ura, minuta) oddaje vloge na  javni 
razpis, ki  ju označi pošta oziroma vložišče 
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka jav-
nega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne 
odpiraj – Vloga na 1. javni razpis za ukrep 
121  – Posodabljanje  kmetijskih  gospodar-
stev za  leto 2012, za naložbe na področju 
prašičereje«.

Na  ovojnico  napišite  KMGMID  števil-
ko vašega kmetijskega gospodarstva ter 
ime, priimek  in naslov nosilca kmetijskega 
gospodarstva. Prepozno  vložene  vloge  se 
s sklepom zavržejo.

10.3.  Skladno  s  četrtim  odstavkom 
114. člena Uredbe PRP, ARSKTRP odpira in 
obravnava vloge na javni razpis ter zahteva 
odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.

10.4. Skladno s tretjim odstavkom 
117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za iz-
plačilo sredstev vlaga v obliki obrazca v ele-
ktronski sistem ARSKTRP in natisne z izpi-
som identifikacijske kode. Elektronski obra-
zec,  ki  je  izpolnjen  in  oddan  v  elektronski 
sistem, se ne šteje za zahtevek za izpla čilo 
sredstev. Za zahtevek za izplačilo sredstev 
se šteje nati snjen obrazec z izpisom identi-
fikacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi 
prilogami, ki jih določa javni razpis, odločba 
o odobritvi sredstev in razpisna dokumen-
tacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim 
odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

10.5. Vlagatelju se na tem javnem razpi-
su odobri samo ena vloga.

11. Obravnava in postopek odobritve ter 
nadzor nad izvajanjem

11.1. Postopek od obravnave do odo-
britve vloge

11.1.1. Postopek za odpiranje in obrav-
navanje  vlog  ter  zahteva  za  odpravo  po-
manjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je do-
ločen v XXII. Poglavju Uredbe PRP Zaprti 
javni  razpisi,  ter  v  XXIII.  Poglavju  Uredbe 
PRP Skupne določbe za postopek pri odpr-
tih in zaprtih javnih razpisih.

11.1.2. V primeru nepopolne ali nerazu-
mljive vloge, ARSKTRP pozove vlagatelja 
na dopolnitev vloge v skladu s predpisi.

11.1.3. V primeru, da imata na zadnjem 
mestu  seznama  ocenjenih  vlog  na  javni 
razpis, dve ali več vlog na javni razpis isto 
število  prejetih  točk,  se  v  skladu  s  petim 

odstavkom 115. člena Uredbe PRP vloge 
na javni razpis odobrijo po vrstnem redu 
prejetja popolnih vlog na javni razpis, gle-
de na datum in čas (ura, minuta) označen 
na  ovojnici  vloge  s  strani  pošte  oziroma 
vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge 
na javni razpis. Če imata kljub temu na za-
dnjem mestu  seznama ocenjenih  vlog na 
javni razpis dve ali več vlog na javni razpis 
isto število prejetih točk in so bile vloge na 
javni razpis vložene istočasno, se vloge na 
javni razpis odobrijo po rangiranju nasle-
dnjih prioritet točkovanja:

1. Ekonomski vidik naložbe;
2. Regionalni vidik naložbe;
3. Družbeno socialni vidik naložbe;
4. Tehnološki vidik naložbe;
5. Naravovarstveni vidik naložbe.

11.1.4. Vloga na javni razpis, ki je popol-
na in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega 
razpisa,  vendar  razpoložljiva  sredstva  ne 
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se 
lahko  odobri  do  višine  razpoložljivih  sred-
stev, če se vlagatelj s  tem strinja, sicer se 
zavrne.  Vlagatelj  mora  v  roku  osmih  dni 
od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati 
izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja.

11.1.5. Skladno s prvim in drugim od-
stavkom 116.  člena Uredbe PRP se  sred-
stva upravičencu odobrijo z odločbo o pravi-
ci do sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je 
dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene 
vročitve. Pritožba  se  vloži  pisno na način, 
kot je določen za vložitev vloge v prvem od-
stavku 114. člena Uredbe PRP, na naslov: 
»Agencija  RS  za  kmetijske  trge  in  razvoj 
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana«.

11.2. Nadzor nad izvajanjem ter postopki 
v primeru nepravilnosti  (sankcije  in vrnitev 
sredstev)

11.2.1.  Skladno  s  126.  členom Uredbe 
PRP, ARKSTRP opravlja administrativne 
preglede  (vključno  z  obiski  investicijskega 
območja na kraju samem) in kontrole na kra-
ju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje 
pogojev  in  obveznosti.  V  skladu  s  prvim 
odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES 
lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, 
ki deluje v okviru MKO.

11.2.2. Sredstva ARSKTRP izplača šele 
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvi-
dene z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kon-
trolami se preveri znesek, ki se  izplača in-
vestitorju na podlagi zahtevka. Znižanja  in 
morebitne  sankcije  se  uporabijo  skladno 
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

11.2.3. V primeru ugotovljenih nepravil-
nosti  se  sprožijo  sankcije  in  zahteva  vra-
čilo  sredstev  na  način,  kot  je  opredeljeno 
v 57.  členu ZKme1  in  122.  členu Uredbe 
PRP.

11.2.4.  V  skladu  s  prvim  odstavkom 
123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR 
kaznuje investitor, ki ne posreduje poročila 
o doseganju ciljev in izpolnjevanju obvezno-
sti  iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe 
PRP. Kolikor v roku 30 dni od vročitve odloč-
be inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, 
o plačilu globe končni prejemnik sredstev ne 
posreduje  letnega poročila, mora v skladu 
s tretjim odstavkom 123. člena Uredbe PRP 
v proračun Republike Slovenije vrniti deset 
odstotkov izplačanih sredstev.

11.3. Določena ključna opozorila investi-
torjem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP

11.3.1.  Namerna  vložitev  napačne  pri-
jave  se  sankcionira  v  skladu  z  Uredbo 
65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz 

odločbe o pravici do sredstev pa se sankci-
onira v skladu s 57. členom ZKme1.

11.3.2. V primerih iz prejšnjega odstavka 
ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve 
nepravilnosti,  izda odločbo, s katero zahte-
va vračilo že izplačanih sredstev v proračun 
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi za-
mudnimi  obrestmi  od  dneva,  ko  je  končni 
prejemnik obveščen o obveznosti povračila.

11.3.3. Določba prejšnjega odstavka se 
ne uporablja:

11.3.3.1. če upravičenec zaradi višje sile 
ali  izrednih okoliščin  zamudi  obveznosti  iz 
odločbe o pravici do sredstev glede  rokov 
in predloži ustrezne dokaze v desetih delov-
nih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. 
ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, 
če bi bile s to spremembo obveznosti izpol-
njene vse zahteve  iz predpisov  in  javnega 
razpisa  ter  dosežen  namen,  za  katerega 
je  bila  dodeljena  pravica  do  sredstev,  ob 
smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena 
ZKme1;

11.3.3.2. če upravičenec v skladu s pr-
vim odstavkom 54. člena ZKme1 po izdaji 
odločbe o pravici do sredstev in pred pote-
kom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo 
sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen 
obrazložen zahtevek za spremembo obve-
znosti (vključno podaljšanje rokov), določe-
nih v odločbi o pravici do sredstev in ARSK-
TRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede 
na spremembo obveznosti izpolnjene vse 
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter 
dosežen namen, za katerega je bila dode-
ljena pravica do sredstev;

11.3.3.3. če upravičenec dokaže, da za-
radi  nepredvidenih  okoliščin,  na  katere  ni 
mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti 
iz odločbe o pravici do sredstev.

11.3.4.  Končnemu prejemniku  sredstev 
ni  treba  vrniti  vseh  že  izplačanih  sredstev 
v primerih višje sile ali izrednih okoliščin.

11.3.5. O višji sili ali izrednih okoliščinah 
mora upravičenec ali njegova pooblaščena 
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti 
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh 
od  dneva,  ko  je  upravičenec  oziroma  nje-
gova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

11.3.6. Če se v obdobju, za katerega  je 
bila prevzeta obveznost iz odločbe o pravici 
do sredstev kot pogoj za odobritev pomoči, 
na drugo osebo prenese  celotno  kmetijsko 
gospodarstvo upravičenca, ali le njegov del, 
ta druga oseba lahko prevzame obveznost iz 
odločbe o pravici do sredstev za preostanek 
obdobja. Če oseba obveznost ne prevzame, 
upravičenec povrne izplačano pomoč.

11.3.7. Če upravičenec iz neutemeljenih 
razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, 
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa 
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pra-
vici do sredstev. V tem primeru mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti že izplača-
na sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva, ko je prejemnik sredstev 
obveščen o obveznosti povračila.

11.3.8. Skladno s tretjim odstavkom 
57. člena ZKme1, kadar upravičenec sred-
stva uporablja v nasprotju z namenom, za 
katerega so mu bila dodeljena ali ne izpol-
njuje zahtev  iz predpisov  in odločbe o do-
delitvi sredstev ali je sredstva pridobil ne-
zakonito, na podlagi lažnih podatkov ali la-
žnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
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Javni razpis št. 430-32/2012-MVZT
za sofinanciranje vzpostavitve 
brezžičnih omrežij Eduroam v 

knjižničnih okoljih in državnih muzejih 
in galerijah

1. Ime oziroma naziv neposrednega upo-
rabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, Slovenija, 
tel. 01/478-46-00, e-pošta: gp.mizks@gov.si 
(v nadaljevanju ministrstvo).

2. Pravna podlaga: na podlagi Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (ZVRS, Uradni 
list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 
–  ZSOVA,  119/00,  30/01,  52/02  –  ZDU1, 
123/04, 24/05 – UPB1, 109/08, 55/09 Odl. 
US: U-I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12), 
Zakona o državni upravi (ZDU1 Uradni list 
RS, št. 52/02, Uradni list RS, št. 56/03, 83/03 
– UPB1, 45/04 – ZdZPKG, 61/04, 97/04 
– UPB2, 123/04, 24/05 – UPB3, 93/05, 
113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRSF, 21/12), Za-
kona o javnih financah (ZJF Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 
107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) 
Rebalansa  proračuna  Republike  Slovenije 
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 32/12), Za-
kona  o  izvrševanju  proračunov  Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112, 
Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl. 
US: U-I-1/11-15, 22/12 – ZUKN-C, 32/12), 
Pravilnika  o  postopkih  za  izvrševanje  pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09).

3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje vzpo-

stavitve brezžičnih omrežij Eduroam  in Li-
broam v knjižničnih okoljih in državnih mu-
zejih in galerijah.

a) Predmet prvega sklopa: je sofinanci-
ranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduro-
am in Libroam v knjižničnih okoljih.

b) Predmet drugega sklopa: e sofinanci-
ranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduro-
am v državnih muzejih in galerijah.

4. Opis
Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa, 

bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje 
pogoje:

– Vzpostavljena bodo morala biti v skla-
du  s  minimalnimi  tehničnimi  merili,  ki  ve-
ljajo za omrežja, vključena v slovenski del 
omrežja  Eduroam1,  ter  temeljijo  na  med-
narodno sprejetih standardih Wi Fi, ter va-
rovana  v  skladu  z  zahtevanimi  tehničnimi 
specifikacijami.

– Izbrani prejemniki sredstev bodo 
v skladu s politiko slovenskega dela omrežja 
Eduroam morali na svojih brezžičnih omrež-
jih zagotoviti vse pogoje za gostovanje upra-
vičenih uporabnikov Slovenije in tujine.

– Splošne knjižnice, ki bodo vzpostavile 
brezžično  omrežje  Libroam,  bodo  morale 
na svojih brezžičnih omrežjih zagotoviti vse 
pogoje za gostovanje za vsakega člana ka-
tere  koli  slovenske  splošno  izobraževalne 
knjižnice, ki je vključena v sistem Libroam.

– Omrežja bodo morala  temeljiti na po-
enotenem  načinu  preverjanja  istovetnosti 
uporabnika,  prijave  v  omrežje  in  vodenja 
evidenc  (AAI),  ki  je  združljiv  z  sistemom 
mednarodnega gostovanja Eduroam.

– Vse organizacije,  ki  bodo vzpostavile 
brezžična  omrežja  v  okviru  tega  razpisa, 

bodo morale sprejeti vsa določila federacije 
Eduroam.

– Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vse 
dostopovne točke postavljene na javno do-
stopnih  prostorih  (razstavni  prostori,  avle, 
izposojevalnice,  čitalnice,  učilnice,  sejne 
sobe,  družabni  prostori  …),  v  katerih  bo 
avtoriziranim  uporabnikom  omogočen  do-
stop v omrežje Eduroam in v knjižnicah tudi 
Libroam.

– Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo 
za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvr-
stiti vse pripadnike svoje organizacije, ki so 
upravičeni do uporabe internetnega omrežja 
organizacije  (zaposlene, uporabnike oziro-
ma člane knjižnice …).

– Prijavitelj mora vsakemu svojemu za-
poslenemu  (oziroma  članu  knjižnice,  če 
je  prijavitelj  knjižnica)  ob  nastopu  službe 
(oziroma  vpisu,  če  je  prijavitelj  knjižnica) 
omogočiti  dodelitev  uporabniškega  imena 
in gesla za dostop do omrežij Eduroam  in 
Libroam, na svojih spletnih straneh pa obja-
viti vse informacije in navodila za dostop do 
omrežij Eduroam oziroma Libroam.

– Prijavitelj mora zagotoviti dostop do 
omrežij Eduroam in/ali Libroam povsod (na 
vseh dostopovnih točkah) za potrebe avto-
riziranih upravičencev z ustreznim avtenti-
ciranjem ter v skladu s politiko Eduroam/Li-
broam na vseh dostopovnih točkah zagoto-
viti možnost gostovanja.

– Prijavitelj  je  dolžan  vzpostaviti  RADI-
US  strežnik,  na  katerem  potekata  prijava 
v omrežje  in beleženje dnevniških zapisov 
v skladu s  tehničnimi določili  (Priloga št. 2 
razpisne  dokumentacije)  in  ustreznimi  na-
stavitvami.

– Prijavitelj mora zagotoviti dostop do 
omrežij Eduroam in/ali Libroam povsod (na 
vseh dostopovnih točkah) za potrebe avto-
riziranih upravičencev z ustreznim avtenti-
ciranjem ter v skladu s politiko Eduroam/Li-
broam na vseh dostopovnih točkah zagoto-
viti možnost gostovanja.

– Prijavitelj mora na svojem centralnem 
AAI  strežniku,  če  gre  za  prijavo  v  okviru 
drugega  sklopa  razpisa,  vzdrževati  ustre-
zno  evidenco  uporabnikov  storitve  Eduro-
am (imenik LDAP) v skladu z zahtevanimi 
tehničnimi  navodili  (Priloga  št.  2  razpisne 
dokumentacije).

– Prijavitelj je zavezan, da aplikacijo, ki jo 
uporablja za vpis svojih uporabnikov, prila-
godi na ta način, da se podatki avtomatično 
zapišejo in vsaj dnevno osvežujejo v ustre-
zni evidenci uporabnikov omrežja Eduroam 
(imenik  LDAP  na  lokalnem  ali  centralnem 
strežniku AAI), v skladu s tehničnimi merili, 
navedenimi v razpisni dokumentaciji.

– Prijavitelj mora z MIZKŠ in Arnesom 
sodelovati  pri  promociji  projekta  in  izobra-
ževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu.

– Predmet razpisa  je sofinanciranje na-
kupa potrebne strojne opreme za vzposta-
vitev ali nadgradnjo brezžičnih omrežij. Za 
opremo  se  štejejo  dostopovne  točke,  tre-
tjenivojsko stikalo (L3), ustrezna strežniška 
oprema za vzpostavitev avtentifikacijskih in 
avtorizacijskih  strežnikov  (AAI  strežniki)  in 
drugonivojska ethernet stikala L2.

– Vsa  oprema  mora  ustrezati  standar-
dom in merilom, določenim s tem razpisom.

– Prijavitelji bodo morali sami zagotoviti 
sredstva za potrebno delo in postopke pri 
vzpostavljanju  ali  nadgradnji  omrežij  Edu-
roam/Libroam  in  strežniških  rešitev,  saj  to 
ni  predmet  sofinanciranja  po  tem  javnem 
razpisu.

– Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi 
bili namenjeni kakršnem koli komercialnemu 
delovanju prijaviteljev ali oddajanju v upora-
bo drugim, komercialnim uporabnikom.

5. Upravičena področja financiranja
Ministrstvo  je  pripravljeno  sofinancirati 

naslednje elemente projektov vzpostavitve 
brezžičnih omrežij Eduroam prijaviteljev:

Sklop 1 – Knjižnice:
a) nakup dostopovnih točk – minimalna 

postavitev mora vključevati postavitev vsaj 
štirih ustreznih dostopovnih točk;

b) nakup ustreznega vsaj tretjenivojske-
ga stikala L3;

c) nakup ustreznih ethernet stikal (drugo-
nivojsko stikalo – L2);

d) nakup ustreznega lokalnega AAI stre-
žnika.

Sklop 2 – Državni muzeji in galerije:
a)  nakup  dostopovnih  točk  (minimalna 

postavitev mora vključevati postavitev vsaj 
šestih (6) ustreznih dostopovnih točk);

b) nakup ustreznega vsaj tretjenivojske-
ga stikala L3;

c) nakup ustreznih ethernet stikal (drugo-
nivojsko stikalo – L2);

d)  nakup  ustreznega  centralnega  AAI 
strežnika.

Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za kri-
tje stroškov dela in postopkov pri vzposta-
vljanju brezžičnega omrežja  ter za stroške 
strežnikov in druge strojne opreme, ki prese-
ga delež sofinanciranja ministrstva, in sicer:

– meritve  za  postavitev  dostopovnih 
točk,

– montažo opreme (strežnik, dostopovne 
točke, stikala ...),

– potrebno  ožičenje  do  nove  opreme 
(elektrika, UTP ...),

– povezavo obstoječega informacijskega 
sistema prijavitelja z LDAP strežnikom,

– (prenos in posodabljanje podatkov 
o uporabnikih),

– dodatna strojna oprema izven obsega 
razpisa,

– režijske in druge manipulativne stroške 
prijavitelja.

6. Osnovni pogoji za kandidiranje na raz-
pisu  in merila,  s  pomočjo  katerih,  se med 
tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo preje-
mniki sredstev:

– Prijavitelji lahko na ta javni razpis prija-
vijo le programe, ki so koordinirani, izvajani 
in zaključeni v času od 1. 7. 2012 do 31. 12. 
2012.

– Prijavitelj  ima  že  vzpostavljeno  sime-
trično stalno (24/7) povezavo v  javni  inter-
net, preko katere  je  realiziran ethernet ka-
pacitete vsaj 10/10 Mb/s.

– Lokalno omrežje prijavitelja se bo za-
ključilo na ustreznem tretjenivojskem stika-
lu, ki ustreza tehničnim merilom iz razpisa, 
poskrbljeno  pa  bo  tudi  za  ločevanje  pro-
meta.

– Za vsako načrtovano dostopovno toč-
ko mora prijavitelj imeti od svojega ponu-
dnika  internetnega  dostopa  zagotovljenih 
vsaj  /27  javnih  naslovov  IPv4  za  namene 
brezžičnega omrežja Eduroam in knjižnice 
posebej za omrežje Libroam. Za vsako na-
črtovano dostopovno  točko mora prijavitelj 
od svojega ponudnika zagotoviti tudi IPv6 
naslovni prostor.

– Posamezna ponudba mora biti izde-
lana  izključno  na  obrazcih  iz  razpisne  do-
kumentacije  razen prilog, ki morajo biti  ja-
sno  in  nedvoumno  označene  in  priložene 
k  predloženim  obrazcem  in  drugim  doku-
mentom v prijavi.
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– Prijavitelj se je pred vzpostavitvi-
jo  omrežij  Eduroam  in/ali  Libroam  dolžan 
s  pisno  izjavo,  ki  je  navedena  v  prilogah 
razpisne  dokumentacije,  pridružiti  sistemu 
gostovanja Eduroam in/ali Libroam.

– Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je 
del razpisne dokumentacije, soglašati s pre-
verjanjem  namenske  porabe  proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega 
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb 
ministrstva.

– Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodsto-
tno lastno udeležbo.

– Prijavitelj  ne  sme  imeti  nobenih  mo-
rebitnih  neizpolnjenih  obveznosti  do  mini-
strstva.

– Prijavitelj  ni  za  isti  namen že pridobil 
niti ni v postopku pridobivanja sofinanciranja 
iz sredstev državnega ali  lokalnega prora-
čuna ali virov.

– Prijavitelj še ni bil prejemnik sredstev 
na dosedanjih razpisih za sofinanciranje iz-
gradnje omrežij Eduroam ali Libroam Mini-
strstva za visoko šolstvo, znanost in tehno-
logijo v obdobju 2004–2011.

6.1 Dodatno za prvi tematski sklop: prija-
vitelj je javni zavod – splošnoizobraževalna 
knjižnica,  vključena  v  nacionalni  vzajemni 
bibliografski  sistem  (v  skladu  s  4.  členom 
Zakona o knjižničarstvu) in je vpisana v sis-
temu BibSistOnline8 Narodne in univerzi-
tetne  knjižnice  pod  poglavjem  »Splošne 
knjižnice«.

6.2 Dodatno za drugi tematski sklop: pri-
javitelj je državni muzej ali galerija, v skladu 
z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za 
izvajanje javne službe na področju varstva 
premične kulturne dediščine in določitvi dr-
žavnih muzejev in to izhaja tudi iz ustanovi-
tvenega akta prijavitelja.

7. Merila za izbor:
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija na osnovi naslednjih meril:
I.  za prvi  tematski  sklop:  število  članov 

knjižnice,  število  obiskov,  število  potenci-
alnih uporabnikov, odprtost izposojevališč.

II. za drugi  tematski sklop: število vseh 
redno  zaposlenih  in  aritmetično  povprečje 
števila obiskovalcev izračunano iz let 2011, 
2010,  2009  in  2008  ter  celotna  vrednost 
vzpostavitve brezžičnega omrežja.

Podrobnejša opredelitev vrednotenja 
meril  je  opredeljena  v  točki  2.2  razpisne 
dokumentacije.

8. Celotna vrednost za oba sklopa pro-
jekta skupaj bo okvirno 90.000,00 EUR, 
vključno z DDV.

9. Določitev obdobja, v katerem morajo 
biti porabljena dodeljena sredstva: oprema, 
ki je predmet razpisa, mora biti nabavljena 
v obdobju od podpisa pogodbe in najka-
sneje do 30. 10. 2012. Naloge morajo biti 
izvedene  in  zaključene  do  31.  12.  2012. 
Dodeljena  finančna  sredstva  se  porabijo 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna.

10. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene  vloge:  rok  za  oddajo  vlog  je  20.  7. 
2012, do 14. ure. Popolna vloga, v skladu 
z navodili iz razpisne dokumentacije, z vse-
mi predpisanimi obrazci  in v enem izvodu, 
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Masarykova  cesta  16,  1000  Ljub ljana,  do 
20.  7.  2012,  v  zaprti  ovojnici  pod  oznako 
»Ne odpiraj – vloga na razpis – Sofinanci-
ranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Edu-
roam«. Na  hrbtni  strani  ovojnice mora  biti 
označen polni naslov pošiljatelja. Uporabite 

povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec 
št. 10). Kot pravočasne se štejejo vloge, ki 
prispejo na ministrstvo, ne glede na način 
dostave, do 20. 7. 2012 do 14. ure. Vlog, ki 
ne  bodo  prispele  pravočasno,  komisija  ne 
bo obravnavala in bodo zavržene.

11. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog 
bo  javno  in  bo potekalo  v  prostorih Direk-
torata za  informacijsko družbo: Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Kotnikova 19a, 1000 Ljub ljana, dne 23. 7. 
2012, ob 12. uri.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o  izidu  javnega  razpisa: prijavitelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja 
ponudb.

13. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumenta-
cijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas 
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu http://www.mizks.gov.si/  v  rubriki  Javne 
objave  in  razpisi. Razpisna dokumentacija 
bo na spletnih straneh ministrstva na voljo 
tudi  po  končanem  roku za  vlaganje prijav. 
Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni 
osebi ministrstva (Peter Sterle) po elektron-
ski pošti na naslov: peter.sterle@guest.ar-
nes.si.  Ministrstvo  močno  vzpodbuja  upo-
rabo  elektronske  pošte  kot  priporočenega 
načina komuniciranja s kontaktnimi oseba-
mi. Na spletnih straneh ministrstva bo obja-
vljena posebna rubrika Pogosto zastavljena 
vprašanja, kjer bodo zbrana najpogostejša 
vprašanja ter odgovori nanje.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 57/2012 Ob-3345/12
Na  podlagi  6.  člena Akta  o  preobliko-

vanju javne ustanove »Ad futura, znan-
stvenoizobraževalna  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 Javne-
ga sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije za leto 2012, ki ga 
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 
12. 6. 2012 ter Splošnimi pogoji poslova-
nja Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, 
št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljeva-
nju: sklad) objavlja

javni razpis
sofinanciranja sodelovanja mladih 

raziskovalnih skupin in posameznikov 
na tekmovanjih v tujini za leto 2012 

(136. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa: predmet 

javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe 
mladih  raziskovalnih skupin  in posamezni-
kov ter njihovih mentorjev na mednarodnih 
tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tu-
jini, ki se začnejo med 1. 2. 2012 in 30. 10. 
2013. Priprave na tekmovanje niso predmet 
sofinanciranja.

2.  Vrednost  javnega  razpisa:  vrednost 
javnega razpisa je 200.000,00 EUR.

3. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se dodeli za udeležbo tek-

movalca oziroma vsakega člana tekmovalne 
skupine ter največ dva mentorja. Za sofinan-
ciranje je mogoče uveljavljati dva mentorja 
le,  če  se  tekmovanja  udeleži  več  kot  10 
tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje javnega 
razpisa.
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Višina sofinanciranja na osebo se določi 
glede na državo, v kateri tekmovanje pote-
ka, kot je navedeno v preglednici spodaj.

Tekmovanje iz znanstveno-raziskovalne-
ga oziroma razvojnega področja je tekmova-
nje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina 
s svojim delom generira novo znanje v di-
sciplini tega tekmovanja, pri čemer je lahko 
problem  podan  predhodno  ali  na  samem 
tekmovanju.

Prijavitelj  lahko prijavi za sofinanciranje 
največ dva mentorja. Vsak prijavljeni mentor 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– je strokovnjak s tekmovalnega podro-
čja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tek-
movalna skupina,

– na tem področju poučuje, raziskuje ali 
se drugače udejstvuje,

– je sodeloval oziroma sodeluje pri pri-
pravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za 
tekmovanje,

– bo spremljal tekmovalca ali tekmoval-
no skupino na tekmovanje.

Sredstva za sofinanciranje udeležbe po-
sameznega dijaka oziroma študenta na is-
tem tekmovanju lahko pridobi le en prijavitelj 
in največ enkrat.

5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

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

Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo 
biti  priložena  dokazila  o  izpolnjevanju  po-
gojev:

– uradno potrdilo o vpisu, iz katerega je 
razvidno, da gre za redni vpis, veljavno za 
tisto šolsko oziroma študijsko leto, v kate-
rem se bo dijak oziroma študent tekmovanja 
udeležil, in sicer za vsakega za sofinancira-
nje prijavljenega dijaka oziroma študenta,

– podpisano soglasje tekmovalca oziro-
ma vsakega člana tekmovalne skupine, da 
soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinan-
ciranje; za mladoletne osebe mora soglasje 
podpisati tudi njegov zakoniti zastopnik,

– podpisano izjavo vsakega za sofinan-
ciranje prijavljenega mentorja, da izpolnjuje 
pogoje tega javnega razpisa, na predpisa-
nem obrazcu, s soglasjem k prijavi,

– uradno potrdilo organizatorja tekmo-
vanja o sprejemu tekmovalca oziroma tek-
movalne skupine na tekmovanje, iz katere-
ga morajo biti razvidni podatki o sprejetem 
tekmovalcu ali  tekmovalni skupini, namen, 
termin ter država tekmovanja,

– za tekmovanja iz znanja dokazilo o ude-
ležbi oziroma uvrstitvi na državnem tekmo-
vanju, če predhoden izbor na državnem tek-
movanju obstaja, oziroma dokazilo, da ima 
tekmovanje vsaj 3letno predhodno tradicijo,

– dokazilo o plačilu upravne takse v vi-
šini,  kot  je  določena  v  zadnjem  odstavku 
5. točke.

Dokazila, z izjemo dokazil iz prve, druge 
in tretje alineje prejšnjega odstavka, so lah-
ko kopije, vendar si sklad pridržuje pravico 
zahtevati originale oziroma overjene prepise 
na vpogled, če presodi, da predložene kopi-
je dokazil niso ustrezne. Elektronsko izdani 
dokumenti veljajo kot kopije.

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

Ostali prijavitelji, ki ne izpolnjujejo po-
goja iz prejšnjega odstavka, morajo pla-
čati  upravno  takso  na  račun  Ministrstva 
RS  za  finance  pri  Upravi  za  javna  plači-

Višina 
sofinanciranja 

na osebo
Država, v kateri poteka tekmovanje

500,00 EUR

Albanija, Avstrija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, 
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, 
Estonija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, 
Makedonija, Malta, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, 
San Marino, Slovaška, Srbija, Turčija ali Ukrajina

1.000,00 EUR vse druge države, ki niso navedene v tej preglednici

1.200,00 EUR Avstralija, Kitajska, Japonska, Kanada, Združene države Amerike, 
Singapur

4. Pogoji javnega razpisa
Na  javni  razpis  se  lahko  prijavijo  orga-

nizacije  s  sedežem  v  Republiki  Sloveniji, 
in sicer:

– javno veljavne srednješolske, višješol-
ske in visokošolske izobraževalne ustanove, 
ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno ve-
ljavne izobraževalne in študijske programe,

– raziskovalne ustanove,
– strokovna ali druga primerljiva združe-

nja in društva oziroma ustanove.
Organizacije  iz  prejšnjega  odstavka  (v 

nadaljevanju:  prijavitelj)  za  udeležbo  na 
tekmovanju, za katerega sofinanciranje se 
prijavljajo, ne smejo prejeti sredstev Mini-
strstva za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport oziroma drugih javnih sredstev.

Pogoji,  ki  jih  mora  izpolnjevati  s  strani 
prijavitelja  prijavljeni  tekmovalec  –  posa-
meznik  ali  tekmovalec  –  član  tekmovalne 
skupine:

– je redno vpisan na srednješolski, višje-
šolski ali visokošolski izobraževalni program 
v Republiki Sloveniji,

– je  kot  posameznik  tekmovalec  ali 
v okviru tekmovalne skupine že sprejet na 
tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz nasle-
dnjih treh odstavkov.

Tekmovanje mora zadostiti naslednjim 
pogojem:

– je namenjeno dijakom oziroma študen-
tom,

– ima mednarodno udeležbo,
– poteka v tujini,
– se  začne  med  1.  2.  2012  in  30.  10. 

2013,
– je iz znanja, pri čemer je bil za udelež-

bo na tekmovanju potreben predhoden izbor 
na državnem tekmovanju ali gre za tekmo-
vanje  iz  znanja  z  vsaj  3letno  predhodno 
tradicijo, ali je z znanstvenoraziskovalnega 
oziroma razvojnega področja,

– ni  s  področja  umetnosti,  kulture  ali 
športa,

– ne  gre  za  udeležbo  na  simpozijih, 
znanstvenih  ali  strokovnih  konferencah, 
festivalih  oziroma  primerljivih  prireditvah, 
znotraj katerih poteka tekmovanje,  temveč 
zgolj za prireditve, ki so primarno tekmova-
nja oziroma prireditve, katerih glavni namen 
je  tekmovati  (competition,  championship, 
contest, etc).

Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer 
tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoje-
če znanje aplicira na problem s posamezne-
ga področja,  pri  čemer praviloma problem 
prejme na samem tekmovanju, ob tem pa 
ne generira novega znanja v disciplini tega 
tekmovanja.
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la  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  postopek  (tarifna  številka  3).  Plači-
lo  se  izvede  z  univerzalnim  plačilnim  na-
logom  UPN  na  številko  računa  (IBAN) 
SI56 0110 0100 0315 637, koda namena 
TAXS,  sklic:  SI11  960917111002110136 
ali  s  plačilnim  nalogom  BN02  na  številko 
računa 011001000315637, sklic: 11, števil-
ka sklica: 960917111002115134. O plačilu 
upravne takse prijavitelj predloži dokazilo.

6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu 

z določbami zakona, ki ureja splošni uprav-
ni postopek, razpisna komisija. Razpisno 
komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.

Ker javni razpis določa odprti rok prijave, 
bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavite-
lji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje 
javnega  razpisa,  in  sicer  po  vrstnem  redu 
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.

Če bo na isti dan prispelo več popolnih 
vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, 
kot je še razpoložljivih sredstev, se za odlo-
čitev  o  upravičencih  uporabi  razmejitvena 
merila, pri čemer se vsako naslednje merilo 
upošteva  le,  če  vlog  ni  mogoče  razvrstiti 
po predhodnem merilu:

– tekmovanje je s področja naravoslovja, 
tehnike ali medicine,

– tekmovalec ali  tekmovalna skupina  je 
bila za udeležbo na tekmovanju v  tujini  iz-
brana v okviru predhodnega  izbora na dr-
žavnem tekmovanju,

– dosežki  za  sofinanciranje  prijavljene-
ga mentorja na znanstvenem oziroma stro-
kovnem področju, ki so vpisani v Slovenski 
kooperativni online bibliografski sistem in 
servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev 
upošteva število vpisov v COBISS,

– tekmovalec ali člani tekmovalne skupi-
ne so študenti (pri skupinah, kjer so člani di-
jaki in študenti, se šteje, da gre za študente),

– tekmovalec  ali  člani  tekmovalne  sku-
pine so vpisani v višji  letnik  izobraževanja 
(pri skupinah, kjer so člani vpisani v različne 
letnike,  se upošteva povprečni  letnik  vseh 
članov skupine).

Komisija  pripravi  predlog  upravičencev 
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, 
ki bi glede na višino sredstev, ki so razpo-
ložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni 
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu 
prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmer-
nem delu zaprošenega zneska do skupne 
višine razpoložljivih sredstev za posamezni 
javni razpis.

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

7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinan-
ciranja: sklad vsem prijaviteljem izda odloč-
bo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti 
odločbe sklad z izbranim prijaviteljem sklene 
pogodbo o sofinanciranju.

8. Nakazilo sredstev: Sklad izvrši plači-
lo  sredstev  za  sofinanciranje  sodelovanja 
dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini 
v enkratnem znesku na poslovni račun pri-
javitelja praviloma v roku 8 dni od sklenitve 
pogodbe o sofinanciranju in prejema obve-
stila o odhodu dijakov oziroma študentov na 
tekmovanje.

9. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sred-

stva porabiti za namen, za katerega so bila 
podeljena, torej za udeležbo na tekmovanju.

Prijavitelj  je  dolžan  zagotoviti  udelež-
bo  tekmovalca ali  tekmovalne skupine na 
tekmovanju  v  tujini,  podporo  tekmovalcu 
ali tekmovalni skupini pri pripravi na tek-
movanje,  vključno  z  mentorjem,  če  tega 
prijavlja za sofinanciranje. Prav tako je pri-
javitelj v roku enega meseca po zaključku 
tekmovanja oziroma v roku enega meseca 
od izplačila sredstev, če je tekmovanje že 
potekalo,  dolžan  skladu  predložiti  poroči-
lo o sodelovanju dijakov in študentov na 
tekmovanju  v  tujini.  Obrazec  za  pripravo 
poročila o sodelovanju dijakov in študentov 
na tekmovanju v tujini se nahaja na spletni 
strani sklada, www.skladkadri.si ob razpi-
sni dokumentaciji.

S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi 
druga določila pogodbenega razmerja.

10. Dostopnost razpisne dokumentacije: 
razpisno besedilo skupaj z vsemi predpi-
sanimi  obrazci  (prijavnica,  izjava  mentor-
ja, podpisano soglasje tekmovalca oziroma 
vsakega člana tekmovalne skupine ter po-
ročilo  o  sodelovanju  dijakov  in  študentov 
na tekmovanju v tujini) je na voljo na sple-
tni  strani, www.skladkadri.si  ter  na  naslo-
vu Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22, 
v Ljub ljani, v poslovnem času, in sicer v po-
nedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, 
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 
9. in 14. uro.

11. Rok in način oddaje vlog
Prijave morajo biti predložene Javnemu 

skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
v zaprti kuverti, vidno označene z napisom 
»Ad  futura  –  136.  javni  razpis«  in  točnim 
naslovom prijavitelja na hrbtni strani.

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 30. 10. 2013.

Vloga je oddana pravočasno, če jo sklad 
prejme pred iztekom roka za oddajo vlog. 
Če prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po po-
šti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje 
dan oddaje na pošto.

Vlogo  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 
vloga se bo štela za pravočasno, če bo vlo-
žena najkasneje zadnji dan roka za oddajo 
vlog v poslovnem času.

Vloge, vložene po poteku roka za oddajo 
vlog, bo sklad zavrgel.

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

Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne vloge, 
bo  pozvan  k  dopolnitvi  vloge.  Če  prijavi-
telj vloge ne bo dopolnil v roku, določenem 
v pozivu za dopolnitev vloge, bo sklad tako 
vlogo zavrgel.

Če  prijavitelj  odstopi  od  vloge,  mora 
o tem pisno obvestiti sklad.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale katerega-
koli pogoja tega javnega razpisa, bo sklad 
zavrnil.

O pritožbah odloča Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko 
pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni 
od  prejema  sklepa  oziroma  odločbe.  Pri-
tožnik  mora  v  pritožbi  natančno  opredeliti 

razloge, zaradi katerih je vložil pritožbo. Pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbrani-
mi prijavitelji.

12. Dodatne  informacije: dodatne  infor-
macije so na voljo pri Doris Sattler na epo-
štnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si, 
med uradnimi urami vsak delovni dan med 
9.  in  12.  uro,  ob  sredah  tudi  med  14.  in 
16. uro pa tudi osebno na naslovu javnega 
sklada ali tel. 01/434-58-92.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 0050/2012 Ob-3333/12
Na  podlagi  Zakona  o  javnih  financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 
–  ZDIU12),  Zakona  o  spodbujanju  tujih 
neposrednih  investicij  in  internacionaliza-
cije  podjetij  (Uradni  list  RS,  št.  107/06  – 
UPB1, 11/11), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2012 (Uradni list RS, 96/10), 
Zakona  o  izvrševanju  proračunov  Repu-
blike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ura-
dni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11, Odl. US: 
UI1/1115, 22/12 – ZUKNC), Zakona o fi-
nančnem  poslovanju,  postopkih  zaradi  in-
solventnosti  in  prisilnem  prenehanju  (Ura-
dni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 
106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 
87/11 – ZPUOOD, 23/12), Zakona o gospo-
darskih  družbah  (Uradni  list RS,  št.  65/09 
– UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, 
Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 
100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12), Zako-
na o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb  v  težavah  (Uradni 
list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11), Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – UPB2) Pravilnika 
o  postopkih  za  izvrševanje  proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 16. in 30. člena 
Zakona  o  državni  upravi  (Uradni  list  RS, 
št. 24/05 – UPB3, 93/05, 113/05 – UPB4, 
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRSF,21/ 2012), Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/08 z dne 6. avgusta 2008 o razglasi-
tvi nekaterih vrst pomoči za združljive s sku-
pnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Po-
godbe  (Uredba o splošnih skupinskih  izje-
mah) (Uradni list EU 214, 09/08/08) Uredbe 
o finančnih spodbudah za tuje neposredne 
investicije (Uradni list RS, št. 11/07, 19/09, 
11/11 – ZSTNIIP-B), Spremembe Programa 
dela  in Finančnega načrta  Javne agencije 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije za leto 2011 in Programa dela in 
Finančnega načrta Javne agencije Republi-
ke Slovenije za podjetništvo in tuje investi-
cije za leto 2012 in sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 47601-26/2010/3, s katerim 
je  Vlada  RS  na  svoji  113.  redni  seji  dne 
23. 12. 2010 izdala soglasje k spremembam 
Programa dela in Finančnega načrta Javne 
agencije  Republike  Slovenije  za  podjetni-
štvo in tuje investicije za leto 2011 ter k Pro-
gramu  dela  in  Finančnemu  načrtu  Javne 
agencije  Republike  Slovenije  za  podjetni-
štvo in tuje investicije za leto 2012 Pogodbe 
št. JAPTI – 534310 – 12 – JM o financira-
nju izvajanja javnega razpisa za spodbuja-
nje  tujih  neposrednih  investicij  v Republiki 
Sloveniji v 2012 in shemah državne pomo-
či  (številka  sheme:  BE0357153342007, 
BE03-5715334-2007/1, BE04-5715334-
2007, BE04-5715334-2007/1) objavlja Jav-
na agencija Republike Slovenije za podjetni-
štvo in tuje investicije
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javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih 

investicij v Republiki Sloveniji  
v letu 2012 št. JR 4/2012-446

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

spodbud za začetne investicije, ki  jih bodo 
prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava – 
nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) 
izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Za začetno investicijo se šteje investici-
ja v osnovna opredmetena in/ali neopred-
metena sredstva pri vzpostavitvi novega 
podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diver-
zifikaciji produktov podjetja z novimi doda-
tnimi produkti ali v bistvene spremembe pro-
izvodnega  procesa  v  obstoječem  podjetju 
v Republiki Sloveniji v predelovalni, stori-
tveni, katere storitve se mednarodno  tržijo 
ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot  začetna  investicija  se  ne  šteje  po-
večanje  obstoječe  pro izvodnje  izdelkov,  ki 
jih upravičenec do spodbude (v nadaljeva-
nju: prejemnik spodbud oziroma projektno 
podjetje) ali z njim povezane pravne ose-
be  v  Republiki  Sloveniji  že  pro izvajajo,  in 
povečanje obsega storitev oziroma razvoj-
no raziskovalne dejavnosti, ki jih prejemnik 
spodbud ali z njim povezane pravne osebe 
v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Spodbude se ne dodelijo za investicijske 
projekte v naslednje dejavnosti:

– primarna pro izvodnja (kmetijstvo) iz 
seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske Skupnosti, pro izvodov, ki posne-
majo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro
izvode  ter  pro izvodov,  ki  se  uvrščajo  pod 
oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti 
izdelki),

–  predelava  in  trženje  kmetijskih  pro
izvodov, kadar je znesek spodbude dolo-
čen  na  podlagi  cene  oziroma  količine  ta-
kih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali  jih  je na trg dalo zadevno 
podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena 
s tem, da je delno ali v celoti prenesena na 
primarne pro izvajalce,

– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– pro izvodnja orožja in streliva.
Spodbude  se  ne  dodelijo  za  investicij-

ske projekte v dejavnostih trgovine, turizma, 
gradbeništva, pro izvodnje električne energi-
je, izobraževanja ter zdravstvenega in soci-
alnega varstva.

Spodbude se tudi ne dodelijo za dejav-
nosti, povezane z izvozom, ki je neposredno 
povezan z izvoženimi količinami, z vzposta-
vitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno 
dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne do-
deljujejo v primerih, ko bi se uporabi doma-
čega  blaga  dajalo  prednost  pred  uporabo 
uvoženega blaga.

Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so 
v  postopku  vračanja  neupravičeno  prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisi-
je (ES), ki je prejeto državno pomoč razgla-
sila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom Skupnosti.

Spodbude  se  ne  dodelijo  za  investicij-
ske projekte, katerih upravičeni stroški pre-
segajo 50 milijonov evrov (veliki naložbeni 
projekt).

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je privabljanje 

tujih  investitorjev  k  investiranju  na  obmo-
čju Republike Slovenije, katerih investicijski 
projekti bodo:

– v skladu s ponudbo na trgu dela v Re-
publiki Sloveniji zagotavljali nova delovna 
mesta in zaposlitve (v nadaljevanju zapo-
slitve), in sicer predvsem v panogah z višjo 
dodano vrednostjo;

– prispevale k prenosu znanja in tehnolo-
gij in k sodelovanju znanstveno-raziskoval-
nih podjetij in ustanov na območju Republi-
ke Slovenije s tujimi investitorji;

– prispevale k skladnejšemu regionalne-
mu razvoju;

–  prispevale  k  povečanju  sinergičnih 
učinkov povezovanja tujih investitorjev s slo-
venskimi podjetji, predvsem na področju do-
bav tujim investitorjem in izmenjave znanj in 
tehnologij.

Investicijski  projekti  se  morajo  izvaja-
ti  v  projektnih  podjetjih,  to  je  prejemnikih 
spodbude.

Spodbude  se  ne  dodelijo  za  investicij-
ske projekte, ki niso v skladu z namenom 
javnega razpisa.

3. Cilji javnega razpisa
Cilja razpisa sta:
– odpreti 200 neto novih zaposlitev naj-

kasneje v treh letih po zaključku investicij;
–  doseči  3krat  višjo  vrednost  investicij 

prijavljenih projektov glede na vrednost do-
deljenih spodbud najkasneje v treh letih od 
datuma podpisa pogodb.

4. Tuji investitor kot prijavitelj
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitor-

ji, pri čemer morajo:
– tuji investitorji ali njegove tuje pove-

zane  družbe  imeti  izkušnje  iz  opravljanja 
dejavnosti prejemnika spodbude ali s po-
dročja prijavljenega investicijskega projekta, 
ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za 
dodelitev spodbude.

Povezanost  družb  se  presoja  v  skladu 
z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008, z dne 
6.  avgusta  2008  o  razglasitvi  nekaterih 
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah).

5. Prejemniki spodbud
Prejemniki spodbud so le gospodarske 

družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do 
dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji in-
vestitorji, ki vložijo prijavo, neposredno naj-
manj 10 % lastniški delež, ki mora biti vpisan 
do dneva oddaje prijave v sodni register Re-
publike Slovenije oziroma v delniško knjigo, 
vodeno pri Centralno klirinški depotni družbi 
d.d. Najmanj 10 % neposredni lastniški de-
lež v prejemniku spodbude mora prijavitelj 
ohranjati do konca investicijskega projekta.

Za  dodelitev  spodbude  se  lahko  kan-
didira:

– z investicijskimi projekti v predelovalno 
dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje 
v treh letih po zaključku investicije zagoto-
vljeno odprtje najmanj 25 novih zaposlitev. 
Najnižja  vrednost  investicije,  za  katero  se 
dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR;

–  z  investicijskimi  projekti  v  storitveni 
dejavnosti,  katerih  storitve  se  mednaro-
dno tržijo, na podlagi katerih bo najkasneje 
v  treh  letih  po  zaključku  investicije  odpr-
tih  najmanj  10  novih  zaposlitev.  Najnižja 
vrednost  investicije,  za  katero  se  dodelijo 
spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot sto-
ritvena dejavnost, ki se mednarodno trži se 
šteje predvsem:

– dejavnost centrov za podporo upo-
rabnikom (angl. Customer Contact Centres),

– dejavnost centrov za skupne storitve 
(angl. Shared Services Centres),

– logističnodistribucijska  dejavnost 
(angl. Logistics and Distribution),

– dejavnost  regionalnih  centrov  za 
upravljanje (angl. Regional Headquarters);

– z investicijskimi projekti v razvojnoraz-
iskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo 
najkasneje  v  treh  letih  po  zaključku  inve-
sticije  odprtih  najmanj  5  novih  zaposlitev 
z najnižjo stopnjo  izobrazbe: specializacija 
po  višješolskih  programih  ali  visokošolski 
strokovni programi oziroma 1. bolonjska sto-
pnja (raven 6/2). Če bo odprtih več kot 5 no-
vih zaposlitev mora biti vsaj 80 % vseh novih 
zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializaci-
ja po višješolskih programih ali visokošolski 
strokovni programi oziroma 1. bolonjska sto-
pnja (raven 6/2). Najnižja vrednost  investi-
cije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 
0,5 milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna 
dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja 
podjetje ali zaključena organizacijska enota, 
katere osnovna dejavnost je raziskovanje in 
razvoj na področju tehnologije. Raziskoval-
ni projekt mora v celoti spadati v dejavnost 
industrijskih raziskav in/ali razvoj prototipov 
za tržno uporabo. Podjetja, katerih osnovna 
dejavnost niso raziskave in razvoj, morajo 
voditi raziskovalno razvojno enoto organiza-
cijsko  opredeljeno.  Razvojno  raziskovalne 
naloge morajo biti navedene v organigramu 
in  veljavnem  aktu  o  sistemizaciji  delovnih 
mest prejemnika spodbude.

Kot najnižja vrednost investicije se šteje 
samo neto (brez DDV)  investicija v opred-
metena osnovna sredstva (komunalno in in-
frastrukturno opremljanje zemljišč, nakup in 
gradnja stavb skupaj z zemljišči neposredno 
pod stavbo ter posodobitev stavb, nakup 
novih strojev in opreme) in/ali v neopredme-
tena dolgoročna osnovna sredstva  (nakup 
patentov,  licenc,  knowhowa  ali  nepatenti-
ranega tehničnega znanja). V primeru malih 
in  srednje  velikih  podjetij  se  za  investicijo 
v opredmetena sredstva šteje tudi nakup 
rabljenih strojev in opreme.

Prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov 
prejemnika spodbude in v obliki, ki ni pove-
zana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva 
v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov 
materialnih in nematerialnih investicij.

Kot datum zaključka investicije se šteje 
končanje  v  prijavi  navedenih  del  in  hkrati 
doseganje vrednosti  investicije v prijavljeni 
višini,  kar mora  biti  zaključeno  najkasneje 
v roku treh let od datuma podpisa pogodbe.

Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni neto 
povečanje  števila  zaposlenih,  neposredno 
zaposlenih  v  nekem  podjetju,  v  primerjavi 
s povprečjem predhodnih 12 mesecev pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri če-
mer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve 
s  polnim  in  skrajšanim  delovnim  časom. 
Vsako zaposlitev,  izgubljeno  v  teh 12 me-
secih, je potrebno zato odšteti od celotnega 
števila zaposlitev, ustvarjenih v istem obdo-
bju. Nove zaposlitve morajo biti ustvarjene 
najkasneje v treh letih od datuma zaključka 
investicije. Neto nove zaposlitve se morajo 
ohranjati v regiji najmanj pet  let, v primeru 
srednjih in malih podjetij pa tri leta po dne-
vu, ko je bila zaposlitev prvič realizirana. Pri 
zaposlitvah, ki so bile ustvarjene pred dnem 
zaključka investicije, se obdobje za ohranja-
nje zaposlitve šteje šele od dneva zaključka 
investicije dalje.
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Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev se 
ne šteje prezaposlitev zaposlenih v projek-
tno podjetje/prejemnika spodbude iz pove-
zanih družb. Povezanost družb se ugotavlja 
v skladu z Zakonom o gospodarskih druž-
bah, ZGD1.

Spodbuda se ne dodeli, če
–  je  investicijski  projekt  za  isti  namen, 

ki  vsebuje  elemente  državnih  pomoči,  že 
sofinanciran  iz  drugih  javnih  sredstev  (iz 
državnega,  lokalnega proračuna,  virov EU 
in drugih  virov),  oziroma če skupna višina 
prejetih  sredstev  iz  tega  naslova  presega 
najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo 
določajo pravila s področja državnih pomoči;

– je tuji investitor ali prejemnik spodbud 
insolventen;

– tuji investitor ali prejemnik spodbud 
ni v stanju kapitalske ustreznosti v skla-
du  s  tretjim  odstavkom  11.  člena  Zakona 
o  finančnem  poslovanju,  postopkih  zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju; pod-
jetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg nje-
govih  dolgoročnih  virov  financiranja  zado-
sten glede na obseg  in vrste poslov, ki  jih 
opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen 
pri opravljanju teh poslov;

– je zoper tujega investitorja ali zoper 
prejemnika spodbud s pravnomočno odloč-
bo sodišča začet stečajni postopek, posto-
pek prisilne poravnave ali likvidacije;

– je prejemnik spodbude ali tuji investi-
tor na seznamu poslovnih sub jektov iz evi-
dence Komisije za preprečevanje korupcije, 
s katerim na podlagi Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije ne smejo poslova-
ti  naročniki  iz  prvega,  drugega  in  tretjega 
odstavka  35.  člena  Zakona  o  integriteti  in 
preprečevanju  korupcije  ima  tuji  investitor 
ali prejemnik spodbud neporavnane obve-
znosti do Republike Slovenije;

– je prejemnik spodbude ob oddaji prija-
ve za dodelitev spodbude v težavah v skla-
du s Smernicami Skupnosti o državni pomo-
či za reševanje  in prestrukturiranje podjetij 
v  težavah  (UL  C  244  z  dne  1.  10.  2004, 
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje  gospodarskih  družb  v  te-
žavah. Mala in srednja podjetja, ki delujejo 
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo 
kot  podjetja  v  težavah  v  smislu  Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje  podjetij  v  težavah,  razen 
če  izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 
podjetij.

Kumulacija  državnih  pomoči  pomeni, 
da  se prejete državne pomoči med seboj 
seštevajo.  Namen  pravila  kumulacije  je 
tako zagotoviti, da posamezni prejemnik 
ne  bi  dobil  več  pomoči  kot  je  dovoljeno. 
Če  je  prejemnik  spodbude  že  dobil  tudi 
druga sredstva iz državnega, lokalnega ali 
EU  proračuna,  oziroma  če  skupna  višina 
prejetih sredstev  iz  tega naslova presega 
najvišje  dovoljene  višine  sofinanciranja, 
ki  jo  določajo  pravila  s  področja  državnih 
pomoči ali pa so mu bila odobrena, se po-
godba razdre, agencija pa mora zahtevati 
vrnitev vseh že izplačanih sredstev, skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 
plačila do dne vračila.

Prejemnik spodbude mora v času od od-
daje prijave pa do izpolnitve vseh obvezno-
sti, ki  izhajajo  iz  javnega razpisa, razpisne 
dokumentacije  in  pogodbe,  pisno obvestiti 
Javno agencijo Republike Slovenije za pod-
jetništvo in tuje investicije o vseh spremem-
bah  (npr. vsebinske  in finančne spremem-

be  prijavljenega  investicijskega  projekta, 
sprememba  naslova,  začetek  stečajnega 
postopka, izstop tujega investitorja itd.), ki 
se  nanašajo  bodisi  na  investicijski  projekt 
bodisi prejemnika spodbude ali tujega inve-
stitorja takoj po nastanku spremembe.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo 

spodbude, so:
– stroški materialnih investicij (investicije 

v opredmetena osnovna sredstva t.j. nakup 
in gradnja stavb skupaj z zemljiščem nepo-
sredno pod stavbo ter posodobitev stavb, 
komunalno in infrastrukturno opremljanje 
zemljišč, nakup novih strojev  in opreme (v 
primeru  MSP  tudi  nakup  rabljenih  strojev 
in opreme). Nakup zemljišč  lahko predsta-
vlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upra-
vičenih  stroškov. Nakup  zemljišč  in  nakup 
objektov  je upravičen strošek,  razen v pri-
merih, ko gre za nakup zemljišč in objektov 
med sorodniki prvega, drugega in tretjega 
dednega  reda  ali med  fizično  osebo,  ki  je 
ustanovitelj s.p.ja in njegovo firmo ali med 
družbeniki  gospodarske  družbe  in  gospo-
darsko družbo.

– stroški nematerialnih investicij (investi-
cije v neopredmetena dolgoročna sredstva 
t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj 
(knowhowa)  in  nepatentiranega  tehnične-
ga znanja; pri  investicijah v velika podjetja 
lahko znašajo največ do 50 % upravičenih 
stroškov cele investicije).

Med upravičene stroške ne sodijo stro-
ški DDV in nadomestilo za spremembo na-
membnosti zemljišča ter druge dajatve.

V skladu z 8. členom Uredbe o finančnih 
spodbudah  za  tuje  neposredne  investicije 
sodijo  med  upravičene  stroške  material-
nih  investicij  tudi  stroški  zakupa  zemljišč 
in stavb, vendar mora biti v tem primeru 
zakupna pogodba sklenjena najmanj za pet 
let po pričakovanem datumu zaključka pro-
jekta za velika podjetja in tri leta za mala in 
srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme 
se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki 
finančnega zakupa z obvezo nakupa sred-
stev po izteku pogodbe. Zakup mora biti 
izveden po tržnih pogojih.

V skladu s 3. členom Uredbe o finančnih 
spodbudah  za  tuje  neposredne  investicije 
nematerialne  investicije  vključujejo  investi-
cije v neopredmetena dolgoročna sredstva 
(nakup patentov,  licenc, znanja  in  izkušenj 
(knowhowa) ali nepatentiranega tehnične-
ga znanja); v skladu z 9. členom te uredbe 
pa se morajo nematerialne investicije upo-
rabljati  izključno v podjetju, ki  je prejemnik 
spodbude. Obravnavati jih je treba kot sred-
stva, ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti 
od tretje osebe po tržnih pogojih. Vključene 
morajo biti v osnovna sredstva podjetja in 
morajo pri velikem podjetju ostati v podjetju, 
ki je prejelo spodbudo, najmanj 5 let, pri ma-
lem ali srednjem podjetju pa najmanj 3 leta 
po zaključku investicijskega projekta.

7. Formalna popolnost prijave: prijava 
se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, 
v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, 
vse izpolnjene obrazce ter priloge.

8. Dopolnitev prijave
V primeru ugotovitve formalne nepopol-

nosti prijave, komisija v skladu s Pravilni-
kom o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije v roku 8 dni od odprtja 
prijave pozove prijavitelja po njegovem po-
oblaščencu v Republiki Sloveniji, naj v roku 
8 dni od prejema poziva za dopolnitev pri-
javo dopolni. Formalno nepopolne prijave, 
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ki  jih prijavitelj po njegovem pooblaščencu 
v Republiki Sloveniji v roku 8 dni ne dopolni, 
se s sklepom zavržejo.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli 
v obdobju od odpiranja do izbora prijavite-
lja po njegovem pooblaščencu v Republiki 
Sloveniji  pozove  k  pojasnilu  informacij  iz 
prijave in/ali pozove k posredovanju dokazil, 
ki izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi, 
o katerih se pri državnih organih ne vodijo 
uradne evidence. Prijavitelj po njegovem po-
oblaščencu v Republiki Sloveniji, ki je bil po-
zvan k pojasnilu oziroma posredovanju do-
kazil, mora le-te posredovati v roku 5 dni od 
prejema poziva. Če prijavitelj po njegovem 
pooblaščencu  v Republiki  Sloveniji  v  roku 
pojasnil oziroma dokazil ne posreduje, izva-
jalec javnega razpisa sprejme odločitev na 
podlagi razpoložljive dokumentacije.

Izvajalec  javnega  razpisa  lahko  v  ob-
dobju od odpiranja prijave do podpisa po-
godbe s prejemnikom obstoječe  stanje pri 
potencialnem prejemniku spodbude preveri 
na kraju samem.

Vsebina  dispozicije  investicijskega  pro-
jekta ni predmet dopolnitve prijave.

9. Merila za ocenjevanje
Vse  formalno  popolne  prijave,  ki  bodo 

izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo 
v skladu z namenom javnega razpisa, bo 
ocenila  ocenjevalna  komisija,  imenovana 
s strani direktorja Javne agencije Republike 
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 
na podlagi naslednjih meril:

Merilo Št. točk

1. Položaj tujega investitorja na trgu 15

2. Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju 5

3. Delež domačih dobaviteljev 9

4. Možen prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja in vpliv investicijskega projekta na produktivnost 
ostalih domačih podjetij v panogi 9

5. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta 5

6. Raziskovalnorazvojni učinki investicijskega projekta 27

7. Vpliv investicijskega projekta na človeški kapital 10

8.
Vpliv na okolje pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost / Stopnja mednarodnega trženja 
storitev pri investicijskih projektih v storitveno dejavnost, ki jo je moč mednarodno tržiti / Rezultati izvajanja 
industrijskih raziskav in vpliv razvojnoraziskovalne dejavnosti na odpadke

15

9. Razvojni učinki investicijskega projekta v gospodarsko manj razvitih regijah 5

SKUPAJ 100

JAPTI  bo  sofinanciral  investicijske  pro-
jekte tistih tujih investitorjev, katerih prijave 
bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag 
najmanj 60  točk. Natančnejši opis meril  in 
način dodeljevanja sredstev je naveden na 
strani 13 razpisne dokumentacije.

10. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2012 

je 4.428.743,00 EUR. V primeru spremem-
be državnega proračuna se vrednost razpi-
sanih sredstev lahko spremeni.

Višina spodbude bo določena na podlagi 
meril,  števila  ustvarjenih  novih  zaposlitev, 
vrednosti  investicije  (od  vrednosti  upravi-
čenih stroškov materialnih in nematerialnih 
investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za dodelitev spodbud.

Višina dodeljene spodbude ne sme pre-
segati 30 % vrednosti upravičenih stroškov 
projekta za velika podjetja. V primeru sre-
dnje velikih podjetij višina dodeljene spod-
bude  ne  sme  presegati  40 %,  v  primeru 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 50 / 29. 6. 2012 / Stran 1497 

malih podjetij pa 50 % upravičenih stroškov 
posameznega projekta.

Za določitev  velikosti  prejemnika  spod-
bude se uporabljajo merila, ki jih opredeljuje 
Priloga I 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 Pogodbe 
(Uredba o splošnih skupinskih izjemah).

Za dodelitev spodbude, katere vrednost 
presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno 
soglasje Vlade RS.

Kadar  podjetje  prejme  pomoč  v  obliki 
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po 
prejemu tveganega kapitala, odda prijavo 
za sofinanciranje po tem razpisu, znaša naj-
višja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči 
24 % upravičenih  stroškov naložb poveza-
nih z investicijo za velika podjetja. V prime-
ru  srednje  velikih  podjetij  višina  dodeljene 
spodbude ne sme presegati 32 %, v primeru 
malih podjetij pa za 40 % upravičenih stro-
škov posameznega projekta.

V primeru, ko razlika med najvišjo dovo-
ljeno stopnjo intenzivnosti pomoči (30, 40 ali 
50 %),  in  najvišjo  stopnjo  intenzivnosti  po-
moči v primeru tveganega kapitala (24, 32 
ali 40 %), preseže skupni znesek vloženega 
tveganega  kapitala,  se  največja  dovoljena 
višina  pomoči,  dodeljene  po  tem  razpisu, 
zmanjša samo za znesek vloženega tvega-
nega kapitala.

Če se po končanem ocenjevanju izkaže, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinan-
ciranja  upravičenih  stroškov  investicijskih 
projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, 
presega razpisana sredstva, se sredstva 
razdelijo glede na višino doseženih  točk – 
tako, da imajo prednost pri dodelitvi projekti 
z višjim številom točk.

Če  je  več  projektov  z  enako  oceno, 
ima  prednost  projekt,  ki  predvideva  večje 
število ustvarjenih novih zaposlitev; če bi ti 
projekti imeli enako število ustvarjenih novih 
zaposlitev, ima prednost projekt, ki prejme 
v fazi ocenjevanja pri merilu št. 6. Razisko-
valnorazvojni učinki investicijskega projekta 
večje število točk.

Če vrednost dodeljene finančne spodbu-
de, po oceni projekta, presega višino razpo-
ložljivih sredstev, JAPTI s prejemnikom ne 
sklene pogodbe.

11. Pogoj nujnosti
V primeru dodelitve spodbude malim in 

srednje velikim podjetjem mora prijavitelj 
vložiti prijavo za dodelitev spodbude, preden 
je začelo projektno podjetje izvajati investi-
cijski  projekt.  Prav  tako  projektno  podjetje 
ne sme začeti izvajati investicijskega projek-
ta pred datumom podpisa pogodbe z Javno 
agencijo  Republike  Slovenije  za  podjetni-
štvo in tuje investicije.

V  primeru  dodelitve  spodbude  velikim 
podjetjem mora prijavitelj izpolniti pogoja iz 
prvega odstavka, hkrati pa mora izpolnjevati 
enega ali več naslednjih meril:

– bistvena razširitev velikosti projektnega 
podjetja ali dejavnosti zaradi spodbude;

– bistvena razširitev obsega projekta ali 
dejavnosti zaradi spodbude;

– bistveno povečanje skupnega zneska, 
ki  ga  je  upravičenec  porabil  za  projekt  ali 
dejavnost zaradi pomoči;

–  bistveno  povečanje  hitrosti  zaključka 
zadevnega projekta ali dejavnosti;

– če spodbuda ne bi bila dodeljena, pro-
jekt kot tak v zadevni regiji ne bi bil izveden.

12. Obdobje za porabo sredstev
Za sofinanciranje se upoštevajo upravi-

čeni stroški, ki bodo nastali v obdobju treh 

let od datuma podpisa pogodbe o sofinan-
ciranju. Prejemnik mora izdati zahtevek za 
sofinanciranje  najkasneje  do  9.  11.  2012. 
Podjetje mora zahtevku priložiti tudi bančno 
garancijo  prvovrstne  banke  na  prvi  poziv 
z veljavnostjo treh let in enega meseca od 
datuma podpisa pogodbe za celoten znesek 
prejete spodbude, s katero banka garantira, 
da  bo  izplačala  ta  znesek,  če  pogodbene 
obveznosti ne bodo dobro izvedene. Ban-
čna garancija mora biti tekstovno identična 
vzorcu garancije na strani 67 razpisne do-
kumentacije.

13. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 17. 8. 2012 ozi-

roma  do  porabe  predvidenih  proračunskih 
sredstev. Prijava mora prispeti na naslov: 
Javna agencija Republike Slovenije za pod-
jetništvo  in  tuje  investicije, Verovškova 60, 
1000 Ljub ljana, v zaprti ovojnici z navedbo 
»Ne odpiraj – Prijava za razpis – Spodbuja-
nje TNI 2012« ter s polnim naslovom tujega 
investitorja kot prijavitelja in naslovom preje-
mnika spodbude kot pooblaščenca. Prijavi-
telji morajo izpolnjeno prijavo oddati v papir-
ni obliki v originalu in v celoti v slovenskem 
jeziku ali angleškem jeziku oziroma skladno 
z navodili in obrazci iz razpisne dokumenta-
cije. Posameznim zahtevanim dokumentom, 
ki v originalu niso v slovenskem ali angle-
škem jeziku morajo biti priloženi uradni pre-
vodi v slovenski ali angleški jezik.

Vsi podatki iz prijav, ki jih ocenjevalna ko-
misija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji 
investitor posebej označi kot poslovno skriv-
nost.  Kot  poslovno  skrivnost  lahko  označi 
posamezen podatek oziroma del prijave. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na 
celotno prijavo.

Na javni razpis se ne more prijaviti pri-
javitelj s ponovno prijavo za isti projekt, če 
o tej prijavi teče pritožbeni postopek. Prija-
vitelj  lahko prijavo za  isti projekt vloži šele 
po  pravnomočno  končanem  pritožbenem 
postopku.

Na ta javni razpis ne more kandidirati 
prijavitelj, ki je v okviru izvajanja projektov 
v Republiki Sloveniji, sodeloval s prejemniki, 
do katerih ima agencija ali Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo kakršne koli 
odprte terjatve iz naslova sklenjenih pogodb 
o dodelitvi nepovratnih finančnih spodbud. 
Na tem javnem razpisu tudi ne more kandi-
dirati  investicijski projekt prejemnika spod-
bude, do katerega ima agencija ali Ministr-
stvo  za  gospodarski  razvoj  in  tehnologijo 
kakršne koli odprte terjatve iz naslova prej 
sklenjenih  pogodb  o  dodelitvi  nepovratnih 
finančnih spodbud.

14. Odpiranje prijav
Odpiranje  prijav  zaradi  pričakovanega 

velikega števila prijav ne bo javno. Odpi-
ranje bo potekalo naslednji delovni dan po 
roku za prispetje prijav, s pričetkom ob 9. uri, 
v prostorih JAPTI.

Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, 
ki bodo prispele v glavno pisarno JAPTI, 
Verovškova  60,  1000  Ljub ljana,  ne  glede 
na  način  dostave  na  dan,  kot  je  določen 
rok  za  prispetje  prijav,  in  sicer  najkasneje 
do 12. ure.

Rok za prispetje prijav v letu 2012 je 
17. avgust 2012, do 12. ure.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, 
da gre za prijavo na razpis ali na kateri raz-
pis se nanaša) komisija ne bo obravnavala 
in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Prijave, ki bodo prispele po roku za pri-
spetje  prijav,  se  kot  nepravočasne  s  skle-
pom zavržejo.

15. Sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi 
spodbude:  na  podlagi  ocene  ocenjevalne 
komisije  bodo  tuji  investitorji  po  njihovem 
pooblaščencu v Republiki Sloveniji  s  skle-
pom  obveščeni  o  dodelitvi  oziroma  nedo-
delitvi spodbude najpozneje v roku 60 dni 
od dneva odpiranja prijav. Rezultati razpisa 
bodo objavljeni na spletni strani agencije.

16. Razpisna dokumentacija
Razpisna  dokumentacija  v  slovenskem 

in angleškem jeziku je na voljo v glavni pi-
sarni Javne agencije Republike Slovenije za 
podjetništvo  in  tuje  investicije, Verovškova 
ulica  60,  Ljub ljana,  vsak  delovni  dan med 
9.  in 10. uro ali na spletnih straneh: www.
japti.si  in  www.investslovenia.si.  Razpisna 
dokumentacija  se  lahko  posreduje  tudi  po 
elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, 
na elektronski naslov: fdi@japti.si. Za posre-
dovanje dokumentacije po navadni ali elek-
tronski pošti  lahko zainteresirani prijavitelji 
zaprosijo najkasneje 5 dni pred določenim 
rokom za prispetje prijav.

17. Dodatne informacije
Dodatne  informacije  v  zvezi  s  pripravo 

prijav  in pojasnila k  razpisni dokumentaciji 
so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega 
zaprosila, posredovanega na naslov: Javna 
agencije  Republike  Slovenije  za  podjetni-
štvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljub ljana (s pripisom: javni razpis 
TNI 2012) ali na elektronski naslov: ma-
tej.skocir@japti.si  (s  pripisom:  javni  razpis 
TNI  2012),  in  sicer  najkasneje  8  dni  pred 
rokom določenim za prispetje prijav. Vpra-
šanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori 
izvajalca  javnega  razpisa bodo najkasneje 
6 dni pred rokom določenim za prispetje pri-
jav objavljeni na spletnem naslovu www.jap-
ti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega 
razpisa so del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije so na voljo po tele-
fonu na številki +386 1 589-18-89 pri kontak-
tni osebi mag. Mateju Skočirju ali na številki 
+386 1 589-18-72 pri vodji razpisa Igorju 
Lakoti. Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati tudi po elektronski pošti na elek-
tronski naslov: igor.lakota@japti.si.

Javna agencija Republike Slovenije  
za podjetništvo in tuje investicije

Št. 5100-10/2012-1 Ob-3356/12
Na  podlagi  126.  člena  Pravilnika 

o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) 
in v zvezi z 12. členom Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št.  22/06  –  uradno  prečiščeno  besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), Sporazu-
ma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževa-
nju in znanosti (Uradni list RS-MP, št. 4/00) 
ter Protokola petega zasedanja skupne ko-
misije za znanstveno in tehnološko sodelo-
vanje med Republiko Slovenijo in Ukrajino 
z dne 19. maj 2011, ki je bil sprejet dopisno, 
Javna  agencija  za  raziskovalno  dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Ukrajino  

v letih 2013–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračun-

skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
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sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanci-

ranje  medsebojnih  obiskov  slovenskih  in 
ukrajinskih  raziskovalcev,  ki  izvajajo  sku-
pne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju:  bilateralne  projekte)  v  letih 
2013–2014  na  skupno  dogovorjenih  pred-
nostnih področjih:

– nanotehnologije,
– napredni materiali,
– informacijske in komunikacijske tehno-

logije (računalništvo in informacijske vede),
– biotehnologija,
– kompleksni sistemi in inovacijske teh-

nologije,
– naravoslovne vede,
– varstvo okolja,
– humanistične in družboslovne vede.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republi-

ka Slovenija in Ukrajina.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 

poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo razisko-

valne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco  izvajalcev  razi-

skovalne in razvojne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji  oziroma v  register  zasebnih  razi-
skovalcev  (oboje pri agenciji),  ter  izpolnju-
jejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi 
agencije; ter

– izvajajo  s  strani  agencije  financirane 
programe dela javnih raziskovalnih organi-
zacij  ali  s  strani  agencije  financirane  ozi-
roma sofinancirane projekte temeljnega ali 
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene 
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelova-
nje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju  raziskav  in  tehnološkega  razvo-
ja),  ki  zagotavljajo  osnovni  vir  financiranja 
raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpi-
sa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sode-
lovanje z Ukrajino, povečati mobilnost slo-
venskih  raziskovalcev  in  število  gostovanj 
vrhunskih  ukrajinskih  raziskovalcev  v  Slo-
veniji, ter povečati število prijav slovenskih 
raziskovalcev  na  razpise  okvirnih  progra-
mov Evropske unije na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta jav-
nega razpisa

Slovenski vodja prijavljenega bilateral-
nega projekta mora izpolnjevati pogoje za 
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 
Pravilnik  o  kriterijih  za  ugotavljanje  izpol-
njevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). 
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo 
mora izkazati slovenski vodja prijavljene-
ga bilateralnega projekta, je za vse vede 
enaka 1.

Pri bilateralnem projektu morajo sode-
lovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in 
ukrajinski vodja morata vložiti prijavi pravi-
loma istočasno in na način, ki ga določata 
pristojni  instituciji  (v Ukrajini: State Agency 
on Science, Innovations and Informatization 
of  Ukraine,  Kyiv  01601  Taras  Sevchenko 
Boulevard, 16. Kontaktna oseba na ukrajin-
ski strani je ga. Olena Maksimova, e-pošta: 
o_maksimova@dknii.gov.ua

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni  seznam  prijav  za  sofinan-

ciranje  pripravi  s  strani  agencije  imenova-
na strokovna komisija, pri čemer upošteva 

ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projek-
tov  po  Metodologiji  ocenjevanja  prijav  za 
razpise, poglavje G – Mednarodno znan-
stveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-5 z dne 
21. 12. 2011.

Finančno ovrednoten izbor prijav za sofi-
nanciranje bo dogovorjen na zasedanju pri-
stojnega mednarodnega organa (Skupna 
komisija za znanstveno in tehnološko sode-
lovanje med Republiko Slovenijo in Ukraji-
no, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), 
ki  bo  predvidoma  potekalo  ob  koncu  leta 
2012. Sklep o  izboru prijav za sofinancira-
nje izda direktor agencije na podlagi izbora 
skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov

Predvideni obseg sredstev za realiza-
cijo  tega  razpisa  v  celotni  razpisni  dobi 
2013–2014 znaša okvirno 84.000,00 EUR.

Sofinanciranje v  letih 2013–2014  je ve-
zano na sprejem finančnega načrta agencije 
za navedeni leti ter na zagotovitev namen-
skih sredstev za sofinanciranje po predme-
tnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na naj-

bolj  ekonomičen  način,  upoštevajoč  ceno 
in porabo časa, za slovenske raziskovalce 
ob obiskih v Ukrajini do naslova gostujoče 
inštitucije;

– stroške bivanja za slovenske razisko-
valce ob obiskih v Ukajini, vendar največ do 
100 EUR dnevno;

– dnevnice za slovenske raziskovalce ob 
obiskih v Ukrajini do višine določene v ve-
ljavni uredbi (Uredba o višini povračil stro-
škov za službena potovanja v tujino, Uradni 
list RS, št. 16/07 ter 30/09).

Agencija bo sofinancirala dejanske stro-
ške  po  zaključku  obiska;  stroške  v  drugih 
valutah (ukrajinska Hrivnija – UAH) bo ob-
računala  po  referenčnem  tečaju  Evropske 
centralne  banke  na  dan  obračuna,  kot  bo 
objavljen na spletni strani Banke Sloveni-
je. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za 
svoje zdravstveno zavarovanje in vize. Slo-
venski prijavitelj se s prijavo zavezuje, da bo 
ukrajinskim gostujočim raziskovalcem nudil 
administrativno in logistično podporo; potne 
stroške, stroške bivanja in zdravstvenega 
zavarovanja ter dnevnice ukrajinskim gostu-
jočim raziskovalcem krije ukrajinska stran.

8. Slovenski in ukrajinski prijavitelj sam 
krije stroške za svoje zdravstveno zavaro-
vanje in vize.

9.  Predvideni  čas  izvajanja  razpisa  je 
od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2014.

10.  Način,  oblika  in  rok  za  predložitev 
prijav

10.1. Oddaja prijave z digitalnim pod-
pisom

(1) Prijavo na javni razpis je treba iz-
polniti  kot  Prijavno  vlogo  na  obrazcu 
ARRS-BI-UA-JR-Prijava/2012 na spletnem 
portalu  ARRS  eObrazci.  Prijava  je  popol-
na,  če  je  opremljena  z  obema  digitalnima 
podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba RO in prijaviteljraziskovalec).

(2)  Za  pravočasne  prijave  z  digitalnim 
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnje-
ne in digitalno podpisane ter oddane na 
spletni portal do ponedeljka, 24. 9. 2012, 
do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne 
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker 
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

10.2. Oddaja prijave brez digitalnega 
podpisa

(1) Prijavo na javni razpis je po-
trebno  izpolniti  kot  Prijavo  na  obrazcu 
ARRS-BI-UA-JR-Prijava/2012 na spletnem 
portalu ARRS eObrazci ter oddati v papirni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom  zastopnika  oziroma  pooblašče-
ne osebe RO  in prijaviteljaraziskovalca  in 
žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in 
papirna, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti 
v  zaprtih  ovojnicah  z  oznako  »Ne  odpiraj, 
prijava  na  Javni  razpis  za  sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Ukrajino v le-
tih 2013–2014« ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja,  na  naslov:  Javna  agencija  za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je 
oddana  pravočasno,  če  je  izpolnjena  na 
spletnem portalu ARRS eObrazci do pone-
deljka, 24. 9. 2012, do 12. ure in prispe 
v  glavno  pisarno  Javne  agencije  za  razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije do 
ponedeljka, 24. 9. 2012, do 12. ure. Kot 
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti  iz Slovenije do pone-
deljka, 24. 9. 2012, do 12. ure (poštni žig).

10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je od-

dana na predpisanem obrazcu in v predpi-
sani obliki (točka (10.1.) – elektronska; točka 
(10.2.) – elektronska in papirna) ter vsebuje 
vse  zahtevane  podatke,  kot  jih  določa  ta 
javni razpis. Nepopolne prijave bodo obrav-
navane v skladu s Pravilnikom o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).

(2)  Nepravočasnih  in  nepravilno  ozna-
čenih prijav, ki so prispele v glavno pisarno 
agencije, komisija za odpiranje prijav ne bo 
obravnavala in bodo neodprte vrnjene pri-
javiteljem.

11. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav bo predvidoma 27. 9. 2012 ob 10. uri, 
v prostorih agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javne-
ga razpisa bodo prijavitelji obveščeni pred-
vidoma decembra 2012.

13. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo:  javni  razpis  in prijavni obrazci bodo 
od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije objavljeni 
na spletni strani agencije, www.arrs.si. Do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
interesenti  na agenciji  pri Katarini Seršen, 
po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. 
do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.ser-
sen@arrs.si.

Javna agencija  
za raziskovalno dejavnost  

Republike Slovenije

Št. 5100-7/2012-1 Ob-3357/12
Na  podlagi  126.  člena  Pravilnika 

o  postopkih  (so)financiranja,  ocenjeva-
nja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in  45/12)  in  v  zvezi  z  12.  členom Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni  list RS,  št.  22/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), 
Sporazuma med Vlado SFRJ  in Vlado Ja-
ponske o sodelovanju na področju znanosti 
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in  tehnologije  (Uradni  list  SFRJ,  št.  6/82), 
ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 
na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov 
nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list 
RS, št. 8/94, MP-2/94) ter Memoranduma 
o soglasju o znanstvenem sodelovanju med 
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport 
Republike Slovenije (od 10. 2. 2012 v skladu 
z  Zakonom  o  spremembah  in  dopolnitvah 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 8/12) nadaljuje z delom kot Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport; v nadaljevanju: ministrstvo) in Japon-
skim  združenjem  za  spodbujanje  znanosti 
(v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4. 2001, 
Javna  agencija  za  raziskovalno  dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Japonsko  
v obdobju od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015
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  je  sofinanci-

ranje:
A. obiskov slovenskih  raziskovalcev na 

Japonskem  v  okviru  skupnih  znanstveno-
raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bi-
lateralnih projektov) v obdobju od 1. 4. 2013 
do 31. 3. 2015 na vseh področjih znanosti. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. Prednost 
pri izbiri bodo imeli slovenski vodje bilateral-
nih projektov, ki v razpisih v letih 2009–2011, 
2010–2012, 2011–2013 in 2012–2014 niso 
imeli sprejetih projektov z isto japonsko in-
štitucijo.

B. obiskov slovenskih  raziskovalcev na 
Japonskem  in  obiskov  japonskih  razisko-
valcev  v  Republiki  Sloveniji  v  obdobju  od 
1.  4.  2013–31.  3.  2014  na  vseh področjih 
znanosti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republi-
ka Slovenija in Japonska.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
poziv/razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo razisko-
valne organizacije in zasebni raziskovalci, ki

– so vpisani v evidenco  izvajalcev  razi-
skovalne in razvojne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji  oziroma v  register  zasebnih  razi-
skovalcev  (oboje pri agenciji),  ter  izpolnju-
jejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi 
agencije; ter

– izvajajo  s  strani  agencije  financirane 
programe dela javnih raziskovalnih organi-
zacij  ali  s  strani  agencije  financirane  ozi-
roma sofinancirane projekte temeljnega ali 
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene 
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelova-
nje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju  raziskav  in  tehnološkega  razvo-
ja),  ki  zagotavljajo  osnovni  vir  financiranja 
raziskav.

4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstve-

noraziskovalno sodelovanje z Japonsko, po-
večati mobilnost slovenskih raziskovalcev in 
število  gostovanj  vrhunskih  japonskih  raz-
iskovalcev  v  Sloveniji,  ter  povečati  število 
prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev 
na  razpise  okvirnih  programov  Evropske 

unije na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta jav-
nega razpisa

Slovenski vodja prijavljenega bilateral-
nega projekta mora izpolnjevati pogoje za 
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 
Pravilnik  o  kriterijih  za  ugotavljanje  izpol-
njevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). 
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo 
mora izkazati slovenski vodja prijavljene-
ga bilateralnega projekta, je za vse vede 
enaka 1.

Slovenski in japonski vodja morata vložiti 
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga 
določata pristojni instituciji (na Japonskem: 
JSPS,  www.jsps.go.jp/english/).  Kontaktna 
oseba na japonski strani je ga. Noriko Seki-
do, e-mail: noriko-sekido@jsps.go.jp. Raz-
pis  na  japonski  strani  bo  zaključen  12.  9. 
2012.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni  seznam  prijav  za  sofinan-

ciranje  pripravi  s  strani  agencije  imenova-
na strokovna komisija, pri čemer upošteva 
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projek-
tov, programov oziroma tehnoloških projek-
tov  po  Metodologiji  ocenjevanja  prijav  za 
razpise, poglavje G – Mednarodno znan-
stveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-5 z dne 
21. 12. 2011.

Finančno  ovrednoten  izbor  prijav  za 
sofinanciranje  bo  dogovorjen  sporazumno 
med ministrstvom in JSPS, ki se bo podpi-
sal predvidoma januarja 2013. Sklep o iz-
boru  prijav  za  sofinanciranje  izda  direktor 
agencije na podlagi sporazumnega izbora, 
ki ga je dolžan upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov in obiskov

Predvideni obseg sredstev za realiza-
cijo  tega  razpisa  v  celotni  razpisni  dobi 
2013–2015 znaša okvirno 62.000,00 EUR.

Sofinanciranje v  letih 2013–2015  je ve-
zano na sprejem finančnega načrta agencije 
za navedeni leti ter na zagotovitev namen-
skih sredstev za sofinanciranje po predme-
tnem javnem razpisu. Agencija bo sofinan-
cirala:

– pod točko 2.A:
– mednarodne prevozne stroške na naj-

bolj  ekonomičen  način,  upoštevajoč  ceno 
in porabo časa, za slovenske raziskovalce 
ob  obiskih  na  Japonskem,  prevozne  stro-
ške na Japonskem, stroške namestitve 
v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 
100 EUR dnevno in dnevnice do višine do-
ločene v veljavni uredbi, ki ureja višino po-
vračil stroškov za službena potovanja v tuji-
no – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 
kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni 
obisk (do 1 meseca);

– pod točko 2.B:
– pri obiskih slovenskih raziskovalcev na 

Japonskem: mednarodne prevozne stroške 
na  najbolj  ekonomičen  način,  upoštevajoč 
ceno in porabo časa, za slovenske razisko-
valce ob obiskih na Japonskem – pri čemer 
bodo  sofinancirani  obiski  v  trajanju  od  14 
do 60 dni,

– pri  obiskih  japonskih  raziskovalcev 
v Republiki Sloveniji: stroške bivanja za 
japonske  raziskovalce  ob  obiskih  v  Slo-
veniji  v  Domovih  podiplomcev;  v  primeru 
obiskov izven Ljub ljane oziroma Maribora 
ali v primeru zasedenosti Domov podiplom-
cev  ob  obiskih  do  14  dni  stroške  bivanja 
v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 

100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stro-
ške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; 
dnevnice za japonske raziskovalce ob obi-
skih v Sloveniji do višine določene v veljavni 
uredbi, ki ureja davčno obravnavo povračil 
stroškov  in  drugih  dohodkov  iz  delovnega 
razmerja;  lokalni  prevoz;  osnovno  zdra-
vstveno zavarovanje – pri čemer bodo so-
financirani kratkoročni obiski (14 do 60 dni) 
v skupnem trajanju do 180 dni.

Agencija bo sofinancirala dejanske stro-
ške po zaključku obiska. Izbrane raziskoval-
ne  organizacije  japonskim  raziskovalcem, 
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi 
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob pri-
hodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v vi-
šini dnevnic za čas trajanja obiska.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 
1. aprila 2013 do 31. marca 2015 (za točko 
2.A javnega razpisa) in od 1. aprila 2013 
do 31. marca 2014  (za  točko 2.B  javnega 
razpisa).

9.  Rok  za  predložitev  prijav  in  na-
čin predložitve ter opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpi-
som

(1) Prijavo na javni razpis je treba iz-
polniti  kot  Prijavno  vlogo  na  obrazcu 
ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2012 na spletnem 
portalu  ARRS  eObrazci.  Prijava  je  popol-
na,  če  je  opremljena  z  obema  digitalnima 
podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba RO in prijaviteljraziskovalec).

(2)  Za  pravočasne  prijave  z  digitalnim 
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene 
in digitalno podpisane ter oddane na spletni 
portal do 12. 9. 2012 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne 
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker 
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega pod-
pisa

(1) Prijavo na javni razpis je po-
trebno  izpolniti  kot  Prijavo  na  obrazcu 
ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2012 na spletnem 
portalu ARRS  eObrazci  ter  oddati  v  pisni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom  zastopnika  oziroma  pooblašče-
ne osebe RO  in prijaviteljaraziskovalca  in 
žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in pi-
sna, morata biti vsebinsko popolnoma ena-
ki.

(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zapr-
tih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava 
na Javni razpis za sofinanciranje znanstve-
noraziskovalnega sodelovanja med Repu-
bliko Slovenijo in Japonsko za obdobje od 
1. 4. 2013 do 31. 3. 2015« ter z nazivom 
in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna 
agencija  za  raziskovalno  dejavnost  Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je 
oddana pravočasno, če je izpolnjena in od-
dana na spletnem portalu ARRS eObrazci 
do 12. 9. 2012, do 12. ure in v pisni obliki 
prispe v glavno pisarno Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
do 12. 9. 2012, do 12. ure. Kot pravočasne 
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno 
po pošti iz Slovenije do 12. 9. 2012, do 
12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je od-

dana na predpisanem obrazcu in v predpi-
sani obliki (točka (10.1.) – elektronska; točka 
(10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje 
vse  zahtevane  podatke,  kot  jih  določa  ta 
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javni razpis. Nepopolne prijave bodo obrav-
navane v skladu s Pravilnikom o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11 in 72/11).

(2)  Nepravočasnih  in  nepravilno  ozna-
čenih prijav komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene 
prijaviteljem

(3) Prijavitelj na točko 2.B razpisa mora 
to  navesti  v  točki  17  prijavnega  obrazca; 
poleg  tega mora v povzetku (točka 18 pri-
javnega obrazca) navesti predviden termin 
obiska, v opisu dosedanjega sodelovanja 
(točka  11  prijavnega  obrazca)  pa  priložiti 
korespondenco z  japonskim gostiteljem, ki 
se nanaša na predlagani obisk in iz katere je 
razvidno njegovo soglasje za sprejem (lahko 
tudi kot prilogo).

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav bo predvidoma 14. 9. 2012 ob 10. uri, 
v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javne-
ga razpisa bodo prijavitelji obveščeni pred-
vidoma do konca januarja 2013.

12.  Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lah-
ko zainteresirani dvignejo razpisno doku-
mentacijo: javni razpis bo od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije objavljen na spletni strani agenci-
je, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri 
Aleksandri Panič, po tel. 01/4005924, vsak 
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: 
aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija  
za raziskovalno dejavnost  

Republike Slovenije

Št. 340/2012 Ob-3320/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z ne-

premičninami, Sklad  kmetijskih  zemljišč  in 
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup stavbnega 

zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc.  št.  1552/2,  travnik,  v  izmeri 

2884 m2, k.o. 1210 – Pristava, v deležu do 
5/9. Zemljišče  je po planu opredeljeno kot 
stavbno zemljišče, podrobnejša namenska 
raba: stanovanjske površine s kmetijskimi 
gospodarstvi  –  SK.  Zemljišče  je  v  povr-
šini 722 m2, obremenjeno z najemom do 
31. 12. 2012. Izklicna cena zemljišča znaša 
67.284,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 
20 % DDV). Kupec krije še strošek cenitve 
v  znesku  156,82  EUR  (z  vključenim  20 % 
DDV).

Zaporedna št. 2
Parc. št. 1373/9, funkcionalni objekt, v iz-

meri 99 m2, k.o. 2370 – DolOtlica. Zemlji-
šče  je  po  planu  opredeljeno  kot  stavbno 
zemljišče.  Izklicna  cena  zemljišča  znaša 
2376,00  EUR  (v  izklicno  ceno  je  vključen 
20 % DDV). Kupec krije še strošek cenitve 
v  znesku  150,00  EUR  (z  vključenim  20 % 
DDV).

Zaporedna št. 3
Parc.  št.  1707/1,  travnik,  v  izmeri 

7077 m2, parc. št. 1707/2,  travnik, v  izme-
ri 59 m2, parc. št. 1707/5,  travnik, v  izmeri 
252 m2,  parc.  št.  1707/7,  travnik,  v  izmeri 
171 m2, in parc. št. 1708/2, travnik, v izmeri 
2221 m2, vse k.o. 1773 – Dobrunje. Zemlji-
šča  so  po  planu  opredeljena  kot  stavbno 

zemljišče, podrobnejša namenska raba: ob-
močje zelenih površin. Zemljišča se proda-
jajo v kompletu. Zemljišča so obremenjena 
z zakupom do 31. 12. 2013.  Izklicna cena 
zemljišča znaša 1.995.120,00 EUR (v izklic-
no ceno je vključen 20 % DDV). Kupec krije 
še strošek cenitve v znesku 171,07 EUR (z 
vključenim 20 % DDV).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem v RS, fizične osebe državlja-
ni RS  in  tujci pod pogoji, ki  jih določa za-
kon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o dr-
žavljanstvu  in  potrdilo  o  plačilu  varščine, 
pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, 
ki ni starejši od 30 dni, in potrdilo o plačilu 
varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti 
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Du-
najska 58, Ljub ljana, najkasneje do 12. 7. 
2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod 
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z na-
vedbo »Ponudba za nakup stavbnega ze-
mljišča – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vpla-
čati varščino v višini 10 % izklicne cene na 
račun  Sklada,  št.  011006030960677,  pri 
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem 
na št. 77-3/2012 za javni razpis. Ponudni-
kom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vpla-
čani  znesek  brezobrestno  vrnjen  v  petih 
dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru 
uveljavljanja predkupne pravice bo vplačani 
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih 
dneh po  sprejemu ponudbe  s  strani  pred-
kupnega upravičenca oziroma v petih dneh 
po poteku roka za sprejem ponudbe s stra-
ni predkupnega upravičenca.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, 
ki bo ponudil najvišjo ceno.

V  skladu  s  66.  členom Stvarnopravne-
ga  zakonika  lahko  solastnik  na  zemljišču 
pod zap. št. 1 uveljavlja predkupno pravico. 
Prodajalec  bo  po  izvršenem  komisijskem 
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za 
prodajo solastniškega dela nepremičnine po 
najvišje doseženi ceni iz tega razpisa sola-
stniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti 
najpozneje  v  petnajstih  dneh  od  prejema 
ponudbe,  sicer  se  šteje,  da  nepremičnine 
ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih dneh 
sprejme ponudbo, bo Sklad z njim sklenil 
prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne 
sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo 
z najugodnejšim ponudnikom v postopku 
javnega zbiranja ponudb.

V skladu s 87. členom Zakona o ureja-
nju prostora občina na zemljišču pod zap. 
št. 2 uveljavlja predkupno pravico. V skladu 
z 88. členom  istega zakona bo prodajalec 
po izvršenem komisijskem odpiranju po-
nudb občini podal pisno ponudbo za proda-
jo  nepremičnine po najvišje doseženi  ceni 
iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi 
izjaviti  najpozneje  v  petnajstih  dneh,  sicer 
se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če 
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, 
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če 
občina  ponudbe  ne  bo  sprejela,  bo  Sklad 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim 
ponudnikom v postopku javnega zbiranja 
ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodaj-
no pogodbo najpozneje v 15 dneh po preje-
mu pisnega obvestila, da je izbran kot naju-
godnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati 
v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve ra-

čuna, pri čemer se položena varščina všteje 
v  kupnino.  Plačilo  kupnine  v  zgoraj  nave-
denem roku je bistvena sestavina pogod-
be. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisne-
ga obvestila, da je izbran kot najugodnejši 
ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad  zadrži  njegovo  varščino. V  primeru, 
da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh 
od izstavitve računa, pa velja, da je pogod-
ba razvezana na podlagi samega zakona, 
Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupnina zajema ceno za zemljišče, po-
nujeno s strani izbranega ponudnika, pove-
čano za strošek sestave kupoprodajne po-
godbe, vložitve zemljiško knjižnega predloga 
ter overitve podpisa, skladno z veljavnim 
Cenikom za pripravo soglasij, pogodb in ob-
račun odškodnin oziroma nadomestil za leto 
2012, sprejetim s strani Sklada, ter strošek 
cenitve.

Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško 
knjigo in druge morebitne stroške plača ku-
pec.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene 
ali bodo prispele po preteku razpisnega roka 
ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, in 
ponudbe, za katere ne bo vplačana celotna 
varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »vi-
deno–kupljeno«.

Objava javnega razpisa za zbiranje po-
nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno 
pogodbo  za  nepremičnino,  ki  je  predmet 
razpisa. Prodajalec  lahko brez  kakršneko-
li odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pravnega posla prekine oziroma ustavi po-
stopek prodaje, ne da bi za to navedel ra-
zloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo 
dne 13. 7. 2012 ob 12. uri, na sedežu Skla-
da, Dunajska 58, Ljub ljana, lahko sodelujejo 
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti  lahko  dobijo  dodatne  in-

formacije  in  si  ogledajo  razpoložljivo  do-
kumentacijo  po  predhodnem  dogovoru 
(tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 410-233/2012-4 Ob-3301/12
Na  podlagi  Statuta  Občine  Postojna 

(Uradni list RS, št. 30/07), Odloka o pro-
računu Občine Postojna za leto 2012 (Ura-
dni  list  RS,  št.  105/11)  in  sklepa  župana 
št. 410233/20122 z dne 14. 6. 2012, Obči-
na Postojna objavlja

javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za sanacijo 
obstoječega stavbnega fonda na 

območju Majlonta v Občini Postojna v 
letu 2012

I. Namen javnega razpisa: namen javne-
ga  razpisa  je  spodbujanje  sanacije  obsto-
ječega  stavbnega  fonda  na  širšem  obmo-
čju Majlonta v Občini Postojna v letu 2012, 
v  skladu  z  40.  členom  Zakona  o  varstvu 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 81/11) in Odlokom o občinskem pro-
storskem  načrtu  Občine  Postojna  (Uradni 
list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10) z name-
nom spodbujanja obnove kulturne dediščine 
v starem mestnem jedru in razvoja mesta 
Postojne kot turističnega kraja z vzpostavi-
tvijo vitalnega in urejenega mesta.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 50 / 29. 6. 2012 / Stran 1501 

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljeva-

nje  proračunskih  sredstev  za  sanacijo  ob-
stoječega  stavbnega  fonda,  predvsem  za 
prenovo uličnih  fasad  ter  celovito prenovo 
objektov na širšem območju naselbinske de-
diščine Postojna – območje Majlonta, v Ob-
čini Postojna v letu 2012.

Občina Postojna bo sofinancirala sanaci-
jo obstoječega stavbnega fonda na območju 
ulic: Vegova ulica, Tomšičeva ulica, Kot, Jur-
čičeva ulica, Ulica Luke Čeč, Za Sovičem.

III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina  razpoložljivih  finančnih  sred-

stev, ki se nameni za sanacijo obstoječega 
stavbnega  fonda  na  območju Majlonta,  in 
sicer predvsem za prenovo fasad ter celo-
vito prenovo objektov, znaša 30.000 EUR.

Na osnovi tega razpisa se v letu 2012 
za  sanacijo  obstoječega  stavbnega  fon-
da  na  območju  Majlonta  sofinancira  do 
50 % ocenjene vrednosti investicije preno-
ve ene stavbe z DDV; vendar ne več kot 
4.000 EUR na eno stavbo. Predmet javne-
ga razpisa so investicije, izvedene v skladu 
s pogoji tega javnega razpisa v letu 2010, 
2011 in še ne izvedene investicije, dokon-
čane v letu 2012.

Dosedanji prejemniki subvencije za ob-
novo obstoječega stavbnega fonda na ob-
močju Majlonta po javnih razpisih iz prete-
klih let niso upravičeni do ponovne dodelitve 
finančnih sredstev.

V  primeru,  da  razpisana  sredstva  ne 
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh pri-
javljenih projektov, se razpoložljiva sredstva 
dodelijo  tistim  projektom,  ki  dobijo  največ 
točk, do višine razpoložljivih sredstev po tem 
javnem razpisu.

IV. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2012.

Občina Postojna bo sofinancirala izved-
bo del, ki se bodo izvajala v proračunskem 
letu  2012  in  pri  katerih  bodo  situacije  ozi-
roma  računi  za  dokončno  opravljena  dela 
izstavljeni najkasneje do 31. 10. 2012.

V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na  razpis  se  lahko  prijavijo  fizične  in 

pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki 
stanovanj ali stanovanjskih stavb, na obmo-
čju, navedenem v predmetu tega razpisa in 
so polnoletni državljani Republike Slovenije.

Upravičenci (fizične in pravne osebe) so 
do  finančnih  sredstev  upravičeni  le  v  pri-
meru:

1. da s svojo vlogo na javni razpis, do-
sežejo  vsaj  50  točk  glede  na  točkovnik  in 
merila iz VII. točke tega razpisa in

2. da so izvedena dela skladna z usme-
ritvami urbanistične službe Občine Postojna 
(predvsem barva fasade).

VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvenci-

je na predpisanem obrazcu Občine Postojna 
skupaj z zahtevano dokumentacijo;

– predračun  z  opisom  predvidenih  del 
s strani izvajalca del;

– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu 
stavbe;

– podpisana izjava solastnikov stavbe, 
da soglašajo z obnovitvenimi deli.

VII. Merila
Vloge  bo  obravnavala  Komisija  za  od-

piranje vlog, prispelih na  javni razpis,  ime-
novana  s  sklepom  župana,  po  naslednjih 
kriterijih:

1. Celovita prenove stavbe: 30 točk
– prenova strešne kritine: 15 točk,
– prenova celotne fasade: 25 točk,
– prenova celotne fasade in prenova ce-

lotnega objekta: 30 točk
(kot prenova celotnega objekta šteje po-

leg prenove ali izdelave fasade tudi zame-
njava  zunanjih  oken  in  vrat  in  zamenjava 
strešne kritine)

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Stavba je evidentirana kot: 25 točk
– enota kulturne dediščine po predpisih 

o varovanju kulturne dediščine: 25 točk
– stavba je vpisana v zbirni register kul-

turne dediščine: 15 točk
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
3. Obdobje zadnje prenove stavbe: 

20 točk
– nad 20 let: 20 točk,
– nad 10 let: 10 točk
– pod 10 let: 0 točk.
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
4. Prenova stavbe je predvidena z Od-

lokom o določitvi objektov za izvedbo vzdr-
ževalnih  del  na  območju  PO9/2  (MAJ-
LONTSEVER), PO19/4 (MAJLONTJUG) in 
PO39/1(Zgornja Kolodvorska), ki se urejajo 
z  Občinskim  prostorskim  načrtom  Občine 
Postojna

– obnova je predvidena z odlokom: 
30 točk,

– obnova ni predvidena z odlokom: 
0 točk.

VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga,  ki  se  jo  poda  na  predpisanem 

obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno 
v  zapečatenem ovitku  po pošti  na naslov: 
Občina Postojna, Ljub ljanska c. 4, 6230 Po-
stojna s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis 
– fasade Majlont 2012«.

Rok za prijavo na javni razpis prične teči 
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu 
RS in je odprt do 13. 7. 2012.

Ne glede na način prenosa morajo vlo-
ge prispeti v sprejemno informacijsko pisar-
no (pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno 
13. 7. 2012, do 12. ure.

Razpisno dokumentacijo in obrazec vlo-
ge  lahko  zainteresirani  v  razpisnem  roku 
dvignejo  na  Občini  Postojna  –  pisarna 
št. 3/2, vsak dan v okviru poslovnega časa, 
objavljena pa sta tudi na spletni strani Obči-
ne Postojna, http://www.postojna.si.

Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali ne-
razumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih 
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. 
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpi-
sa in razpisna dokumentacija.

Občina  Postojna  bo  po  odpiranju  vlog 
iz  nadaljnjega  postopka  izločila  vse  vloge 
prosilcev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, 

nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec stri-

nja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Prosilci 
bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje 
v 15 dneh po odpiranju vlog.

IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnje-

vali  razpisne  pogoje,  bo  Občina  Postojna 
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju 
proračunskih  sredstev  za  sanacijo  obsto-
ječega  stavbnega  fonda  na  območju Maj-
lonta v občini Postojna v letu 2012, v kateri 

se bodo določile medsebojne obveznosti in 
pravice.

Upravičenec  je  dolžan  predložiti  občini 
Postojna  zahtevek  najkasneje  do  31.  10. 
2012. Obvezna priloga zahtevka je projek-
tno tehnična dokumentacija ter ustrezna do-
voljenja za poseg v prostor kolikor veljavna 
zakonodaja  to  predpisuje.  Upravičenec  je 
dolžan  upoštevati  pogoje  in  merila,  ki  jih 
določa Občinski prostorski načrt Občine Po-
stojna za predmetno območje.

X. Naslov  in  rok za  reševanje pritožbe: 
če  se  upravičenec  z  odločitvijo  ne  strinja, 
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od 
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna 
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad 
župana, Ljub ljanska c. 4, 6230 Postojna.

Občina Postojna

Št. 410-34/2012-1502 Ob-3335/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje  proračuna  Republike  Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka 
o proračunu Občine Kočevje  za  leto 2012 
(Uradni  list RS, št. 24/12) Občina Kočevje 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih 

organizacij v Občini Kočevje  
za leto 2012

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ko-
čevje, Ljub ljanska c. 26, 1330 Kočevje.

2. Predmet razpisa
Sofinanciranje programov humanitarnih 

organizacij v letu 2012:
2.1. Programi humanitarnih organizacij, 

ki  delujejo  v  javnem  interesu  na  področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Ob-
čini Kočevje;

2.2. Programi namenjeni svetovanju, po-
moči ter samopomoči preprečevanja social-
ne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva 
v Občini Kočevje.

Izvajalci  programov  se  prijavijo  glede 
na predmet razpisa, namen programa in 
želeni način sofinanciranja. Programi mora-
jo imeti cilje, ki so v skladu s predmetom raz-
pisa in izhajajo iz potreb uporabnikov – član-
stva oziroma so v interesu Občine Kočevje.

Programi pod točko 2.1. se odvijajo ne-
kaj  ur  tedensko,  v  katerih  izvajalci  delajo 
prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu 
in kjer gre za različne oblike samopomoči, 
v katerih uporabniki ob strokovni podpori ak-
tivno sodelujejo v procesu preprečevanja in 
odpravljanju socialne  izključenosti, prepre-
čevanja poslabšanja zdravstvenega stanja 
ter krepitev zdravja, se na razpis prijavijo 
na  obrazcu H1.  Izvajalec  programa mora 
imeti sedež ali poslovno enoto na območju 
Občine Kočevje oziroma se program izvaja 
na območju Občine Kočevje.

Izvajalci programov, ki se prijavijo na pro-
gram pod točko 2.2. izpolnijo obrazec H2, 
izvajajo program, ki je na voljo praviloma 
vsak dan, imajo redno zaposlenega delavca 
s polnim delovnim časom. Občina bo pri teh 
programih preverila strokovno utemeljenost 
programov, zato morajo prijavitelji izpolnje-
vati poleg splošnih še posebne pogoje. Iz-
vajalec mora imeti sedež ali poslovno eno-
to na območju Občine Kočevje oziroma se 
program izvaja na območju Občine Kočevje.

3. Višina razpisanih sredstev
Za  izvajanje  razpisanih  programov  ima 

Občina Kočevje  v  proračunu  za  leto  2012 
zagotovljenih 15.700,00 EUR in sicer za na-
slednje programe:
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program pod točko 2.1. – 12.200,00 EUR;
program pod točko 2.2. – 3.500,00 EUR.
4. Pogoji za prijavo na razpis
Splošni  pogoji  za  vse  izvajalce  progra-

mov, ki se prijavljajo na razpis so:
– humanitarne  organizacije,  ki  delujejo 

na  področju  socialnega  in  zdravstvenega 
varstva in so registrirane vsaj eno leto;

– so za opravljanje dejavnosti registri-
rane v RS in izvajajo programe za socialno 
in  zdravstveno  ogrožene  posameznike  na 
območju Občine Kočevje;

– v  ustanovitvenih  aktih  imajo  oprede-
ljeno delovanje na področju, ki  je predmet 
razpisa;

– imajo zagotovljene prostorske in ka-
drovske pogoje za izvajanje programa;

– imajo izdelano finančno konstrukcijo za 
leto 2012;

– nimajo  neporavnanih  obveznosti  do 
Občine Kočevje.

Izvajalci  programov,  ki  se  prijavljajo  na 
obrazcu H2 morajo poleg splošnih kriterijev 
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

– program je posameznemu uporabniku 
na voljo vsak dan vsaj 8 ur dnevno;

– program se izvaja redno, na takšen na-
čin in v takšnem obsegu, da je nujna redna 
zaposlitev enega delavca (priloga – pogod-
ba o zaposlitvi);

– izvajalec  predloži  letno  vsebinsko  in 
finančno poročilo za leto 2011.

5. Prijave na razpis: zainteresirani pri-
javitelji  lahko  kandidirajo  za  sredstva  sofi-
nanciranja samo za en program in sicer na 
obrazcu H1 ali na obrazcu H2. Prijava na 
obeh obrazcih hkrati ni mogoča.

6. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg  in  kvaliteta  predloženega  pro-

grama,
– delovanje organizacije,
– članstvo,
– finančna konstrukcija.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili 

za  sofinanciranje  humanitarnih  organizacij 
v Občini Kočevje za leto 2012.

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

8. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

na obrazcu »Prijava na javni razpis huma-
nitarnih  organizacij  v  letu  2012«.  Popolna 
prijava vsebuje naslednje elemente:

– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu 
H-1 ali H-2,

– odločba  Upravne  enote  o  registraciji 
društva  oziroma  potrdilo  o  registraciji  dru-
štva,

– statut društva,
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu 

H-2 – pogodba o zaposlitvi.
9. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo  z  zahtevanimi 

podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh 
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu 
RS, na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za 
upravne in družbene dejavnosti, Ljub ljanska 
c. 26, 1330 Kočevje.

Ovojnice morajo biti označene z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
programov humanitarnih organizacij  v Ob-
čini Kočevje v  letu 2012«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja.

Prijave, ki bodo oddane po roku za prija-
vo, ne bodo obravnavane in bodo neodprte 
vrnjene prijaviteljem. Iz postopka ocenjeva-
nja bodo izločene prijave, ki ne bodo odda-
ne na predpisanih obrazcih.

10.  Obravnava  prijav:  pravočasno  pri-
spele in popolne prijave bo strokovna ko-
misija ovrednotila na podlagi meril za so-
financiranje  programov. Odpiranje  vlog  ne 
bo  javno. V primeru nepopolno  izpolnjenih 
prijav bo komisija predlagatelje pozvala, da 
prijavo  dopolnijo. Nepopolne  prijave,  ki  jih 
prijavitelj v navedenem roku ne bo dopolnil 
bodo s sklepom zavržene.

11. Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno 
obveščeni  o  izidu  razpisa  v  roku 8  dni  po 
sprejeti odločitvi.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene po-
godbe  o  sofinanciranju  humanitarnih  pro-
gramov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

12. Kraj  in  čas,  kjer  zainteresirani dvi-
gnejo  razpisno  dokumentacijo:  razpisno 
dokumentacijo dobijo zainteresirani v spre-
jemni pisarni Občine Kočevje, Ljub ljanska 
c.  26,  1330  Kočevje  (pritličje  levo),  vsak 
dan v  času uradnih ur ali  na  spletni  stra-
ni  Občine  Kočevje:  www.kocevje.si,  lah-
ko  pa  jo  na  podlagi  poslanega  zahtevka, 
tudi  prejmejo  po  elektronski  pošti.  Zahte-
vek se pošlje na elektronski naslov: moj-
ca.volf@kocevje.si. Vse dodatne  informa-
cije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani 
po tel. 01/893-82-50.

Občina Kočevje
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 Ob-3319/12
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob 

Dravi je na svoji 3. redni seji, dne 21. 6. 
2012 sprejel naslednji sklep: Svet zavoda 
Glasbene šole Radlje ob Dravi razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljico.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne 

zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni 
Iist RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, 
vodstvene  in  organizacijske  sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/a bo imenovan/a za pet let. Za-
četek dela je 1. 9. 2012.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, 
ravnateljski  izpit,  življenjepis,  delovne  iz-
kušnje v vzgoji  in  izobraževanju, program 
vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske evi-
dence  (izda  ga  Ministrstvo  za  pravosod-
je) in potrdilo sodišča, da ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
s priloženo izjavo, da pri katerem koli dru-
gem sodišču zoper njega ni uveden kazen-
ski postopek spolne nedotakljivosti.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh 
po objavi na naslov: Svet zavoda Glasbene 
šole  Radlje  ob  Dravi,  Koroška  cesta  13, 
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom Razpis 
za ravnatelja.

Pisno obvestilo o izboru boste prejeli 
v zakonitem roku.

Glasbena šola Radlje ob Dravi

Št. 110-817/2012 Ob-3351/12
Ministrstvo za pravosodje in javno 

upravo razpisuje na podlagi prvega od-
stavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni  list RS,  št.  94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 91/09 in 33/11):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki 

izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 
8.  člena  in  posebne  pogoje  za  izvolitev 
na  mesto  okrožnega  sodnika,  določene 
v 10. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno  matično  številko  občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi-

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško 

funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmo-

žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju sloven-

skega jezika, če ni opravil pravniškega dr-
žavnega izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi  kandidati morajo  prijavi  priložiti  ži-
vljenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z 
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni 
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o 
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev 
na razpisano sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o so-
dniški službi pridobi Ministrstvo za pravo-
sodje in javno upravo.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za  izvolitev  sodnika  lahko  Ministrstvo  za 
pravosodje in javno upravo pridobiva po-
datek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matične-
ga registra, podatek o državljanstvu pa od 
upravljavca centralne evidence o državljan-
stvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 110-237/2012/2 Ob-3353/12
Ministrstvo za notranje zadeve na pod-

lagi  drugega  odstavka  221.  člena  Zako-
na  o  državnem  tožilstvu  (Uradni  list  RS, 
št. 58/11 in 21/12 – ZDU1F; ZDT1) v zve-
zi  s  tretjim  odstavkom  200.  člena  ZDT1, 
objavlja poziv državnim tožilcem k vložitvi 
prijav za dodelitev na:

– 2 prosti mesti državnih tožilcev 
v Oddelek za preiskovanje in pregon 
uradnih oseb s posebnimi pooblastili 
(v nadaljevanju: Posebni oddelek) pri 
Specializiranem državnem tožilstvu RS.

Skladno s tretjim odstavkom 200. člena 
se v Posebni oddelek dodelita najmanj dva 
državna  tožilca, ki sta usposobljena  in  iz-
kušena za obravnavo zadev iz pristojnosti 
Posebnega oddelka.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno  matično  številko  občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati  morajo  prijavi  priložiti  ži

vljenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z 
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni 
univerzitetni diplomi z dokazili.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele
ktronski naslov kandidata.

Skladno s četrtim odstavkom 200. člena 
ZDT-1 se pri dodelitvi upošteva:

1. trajanje državnotožilske službe, zlasti 
na področju obravnavanja zadev iz pristoj-
nosti Posebnega oddelka;

2. pravnomočna ocena  tožilske službe 
o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, 
ki ne sme biti starejša od enega leta in

3. dokazila o strokovnem usposablja-
nju oziroma  izkušnjah na področju obrav-
navanja zadev iz pristojnosti Posebnega 
oddelka.

Kandidati, ki imajo pravnomočno oceno 
tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za 
napredovanje, ki ne sme biti starejša od 
enega leta, jo priložijo prijavi. Za kandidate, 
ki takšne ocene nimajo, se bo oceno prido-
bilo po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo je 15 dni od objave raz-
pisa.

Pisne prijave morajo kandidati poslati 
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova 
2, Ljub ljana, z oznako na ovojnici »Prijava 
za 110-237/2012«.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-237/2012/2 Ob-3354/12
Ministrstvo za notranje zadeve na pod-

lagi  drugega  odstavka  220.  člena  Zako-
na  o  državnem  tožilstvu  (Uradni  list  RS, 
št. 58/11 in 21/12 – ZDU1F; ZDT1) v zvezi 
s prvim odstavkom 193. člena ZDT1, ob-
javlja razpis za imenovanje državnih tožil-
cev na:

– 6 prostih mest okrožnih državnih 
tožilcev na Specializiranem državnem 
tožilstvu RS;

in
– 3 prosta mesta okrajnih državnih 

tožilcev na Specializiranem državnem 
tožilstvu RS.

V skladu  s  prvim odstavkom 193.  čle-
nom  ZDT1  se  lahko  na  razpis  prijavijo 
državni  tožilci  oziroma  državne  tožilke  (v 
nadaljevanju: državni tožilec). Prijava kan-
didata mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno  matično  številko  občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati  morajo  prijavi  priložiti  ži

vljenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z 
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni 
univerzitetni diplomi z dokazili.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele
ktronski naslov kandidata.

Pri imenovanju se upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe, zlasti 

na področju obravnavanja zadev iz pristoj-
nosti SDT;

2. pravnomočna ocena  tožilske službe 
o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, 
ki ne sme biti starejša od enega leta in

3. dokazila o strokovnem usposabljanju 
oziroma izkušnjah na področju obravnava-
nja zadev iz pristojnosti SDT.

Razpisi delovnih mest
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Kandidati, ki imajo pravnomočno oceno 
tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za 
napredovanje, ki ne sme biti starejša od 
enega leta, jo priložijo prijavi. Za kandidate, 
ki takšne ocene nimajo, se bo oceno prido-
bilo po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo je 15 dni od objave raz-
pisa.

Pisne prijave morajo kandidati poslati 
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova 
2, Ljub ljana z oznako na ovojnici »Prijava 
za 110-135/2012«.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 110-819/2012 Ob-3350/12
Na podlagi drugega odstavka 71. člena 

Zakona  o  sodniški  službi  (Uradni  list  RS, 
št.  94/07  –  uradno  prečiščeno  besedilo, 
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo objavlja

javni poziv
okrožnim  in  okrajnim  sodnikom,  k  vlo-

žitvi  prijav  za  dodelitev  enega  okrožnega 
ali  okrajnega  sodnika na delo na Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije, s predvidenim 
časom  dodelitve  treh  let,  za  potrebe  Evi-
denčnega oddelka Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije, za področje Su vpisnika in 
področje PUND (civilni postopki).

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije na naslov: Ministrstvo za pra-
vosodje  in  javno  upravo,  Župančičeva  3, 
Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 110-806/2012 Ob-3352/12
Na podlagi drugega odstavka 71. člena 

Zakona  o  sodniški  službi  (Uradni  list  RS, 
št.  94/07  –  uradno  prečiščeno  besedilo, 
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo objavlja

javni poziv
okrožnim  in  okrajnim  sodnikom,  k  vlo-

žitvi  prijav  za  dodelitev  enega  okrožnega 
ali okrajnega sodnika na delo v strokovno 
službo Sodnega sveta za polovični delovni 
čas. Sodnik bo dodeljen za opravljanje del in 
nalog na področju spremljanja, ugotavljanja 
ter  analiziranja  učinkovitosti  in  uspešnosti 
sodišč. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije na naslov: Ministrstvo za pra-
vosodje  in  javno  upravo,  Župančičeva  3, 
Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 478-120/2012-5 Ob-3346/12
Naročnik:  Republika  Slovenija,  Ministr-

stvo  za obrambo, Vojkova  cesta  55,  1000 
Ljub ljana, v skladu z 20. in 29. členom Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Zakonom 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o iz-
vrševanju proračunov za  leti 2011  in 2012 
(Uradni list RS, št. 37/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv  in sedež organizatorja  javnega 

zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljub ljana.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi 
Komisija Ministrstva za obrambo RS, imeno-
vana s sklepom, št. 478-120/2012-3, z dne 
1. 6. 2012 (nad. pristojna komisija).

II. Vrsta pravnega posla: najem stvarne-
ga premoženja.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet  najema  je  opremljena  kuhinja 

z  jedilnico,v  izmeri 251,86 m2,  v  Izobraže-
valnem  centru  za  zaščito  in  reševanje  – 
enota  Sežana,  Bazoviška  13,  Sežana  (ID 
stavbe  201),  stoji  na  zemljišču,  parcelna 
št. 2778/14, k.o. 2455 Sežana.

Lastnik objektov: Republika Slovenija, 
upravljavec: Ministrstvo za obrambo.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem 
opremljene kuhinje in jedilnice za opravlja-
nje gostinske dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina, določe-
na  na  podlagi  uradne  cenitve  pooblašče-
nega  ocenjevalca  vrednosti  nepremičnin, 
znaša 1350,00 EUR.

IV. Informacije in ogled nepremičnin
Za podrobnejše podatke in informa-

cije  glede  predmeta  javne  ponudbe  smo 
dostopni od 3. 7. 2012 do 19. 7. 2012, 
od 8. do 14. ure, na tel. 01/471-26-01 ali 
tel. 041/649-504.

Ogled nepremičnine bo potekal od dne 
3. 7. 2012 do dne 18. 7. 2012, od 8. do 
15. ure. Udeleženci ogleda se morajo pred-
hodno  najaviti.  Za  dodatne  informacije 
v zvezi z ogledom in najavo se obrnite na 
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 
Ljub ljana, tel. 041 649 504 (Janez Petrovič).

Objavo javnega zbiranja ponudb naje-
modajalec  objavlja  tudi  na  spletni  strani: 
www.mo.gov.si, skupaj z vzorcem najemne 
pogodbe.

V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se sklene najemna 

pogodba za določen čas, za dobo pet let.
2. Nepremičnine bodo oddane v najem 

najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala 
pristojna komisija. Kriterij za izbor najugo-
dnejšega ponudnika pa so sledeči:

– višina ponujene najemnine,
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje 

najema,
– opravljanje gostinske dejavnosti pod 

naslednjimi pogoji:
– zagotavljanje toplih  in hladnih obro-

kov udeležencem izobraževanja in zaposle-
nim pri naročniku,

– zagotavljanje toplih in hladnih brezal-
koholnih napitkov,

– zagotavljanje navedenih  storitev po 
ceniku, ki ga predhodno potrdi naročnik,

– obratovanje v skladu s hišnim redom 
naročnika,

– prepoved točenja alkoholnih pijač,
– prepoved oddaje v podnajem pred-

meta ponudbe,
– dolžnost zavarovanja premičnih stva-

ri, ki so predmet najema,
– dolžnost najemnika za  tekoče vzdr-

ževanje  prostorov,  plačevanje  obratoval-
nih  stroškov  in  drugih  stroškov  skladno 
z  49.  členom  Uredbe  o  stvarnem  premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11),

– registracija za opravljanje gostinske 
dejavnosti,

– predhodno pisno soglasje najemoda-
jalca za preureditve in izboljšave, pri čemer 
se vložena sredstva ne povrnejo najemniku.

Najemnik  bo  lahko  zagotavljal  storitve 
tudi zunanjim gostom.

3. Podpis pogodbe: izbranemu ponu-
dniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri 
pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani 
ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po 
prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti 
naročniku. Če  se ponudnik  v  tem  roku ne 
odzove na podpis pogodbe, se šteje, da 
je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu 
varščina ne vrne. V tem primeru lahko na-
ročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu 
najugodnejšemu ponudniku.

4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo 
za poslovne prostore izstavljal mesečne ra-
čune  za  najemnino  do  15.  v  mesecu  za 
tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok na-
jema bo najemnik dolžan poravnati v  roku 
15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemoda-
jalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena 
varščina se vrača po prenehanju pogodbe). 
V primeru, da najemnina ni plačana v roku, 
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana 
varščina obdrži.

5. Če  je med  prejetimi  ponudbami  več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike 

k oddaji nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javne-

ga zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin 
v najem:

1.  Ponudbe  lahko  predložijo  fizične  in 
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe iz-
kažejo s plačilom varščine v višini ene izho-
diščne mesečne najemnine (1350,00 EUR) 
na transakcijski račun Ministrstva za obram-
bo  RS,  št.  011006370191114,  sklic  18 
19119-7141998-00000,

2. popolna pisna ponudba mora vse-
bovati:  naziv  ponudnika  in  njegov  točen 
naslov,  matična  številka,  ter  telefonsko 
številko, navedbo nepremičnine, za katero 
daje ponudbo in ponujeno mesečno višino 
najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodišč-
ne najemnine. Ponudniki morajo ponudbi 
priložiti:

– potrdilo  o  plačani  varščini  in  prilože-
no celotno številko  transakcijskega računa 
(št.  banke  in  št.  računa)  za  primer  vračila 
varščine,

– izpis podatkov iz Poslovnega registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo  o  zagotovljenih  finančnih 

sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, 
ki vodi TRR,

– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, 
če je oseba zastopnik,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema po-
goje najema,

– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma 
vezanosti ponudnika na dano ponudbo (po-
nudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje 
ponudbe).

VII. Postopek:
1. upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 

prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Mini-
strstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 
Ljub ljana, do vključno dne 19. 7. 2012, do 
15. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti 
navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za najem 
nepremičnin, SGN478120/2012«. Na za-
dnji strani kuverte mora biti naveden naziv 
in naslov ponudnika,

Druge objave
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2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisne pogoje iz 2. podtočke 
točke VI,

3.  ponudbe  pod  izhodiščno  najemnino 
in ponudbe, ki ne bodo vsebovale izjave 
o sprejemu pogojev najema, ne bodo upo-
števane,

4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri,

5. ponudniku, ki ni izbran kot najugo-
dnejši,  bo  varščina  brez  obresti  vrnjena 
v  15  dneh  po  izboru  najugodnejšega  po-
nudnika,

6. nadzor nad izvedbo javne ponudbe 
izvaja pristojna komisija.

VIII.  Ustavitev  postopka:  pristojna  ko-
misija  lahko  s  soglasjem  predstojnika  po-
stopek javnega zbiranja ponudb za oddajo 
v najem ustavi vse do sklenitve pravnega 
posla.

IX. Pravila javne ponudbe: javna ponud-
ba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-
nem  premoženju  države  in  samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbo  o  stvarnem  premoženju  države  in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12) in Zakonom o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o izvrševa-
nju proračunov za leti 2011 in 2012 (Uradni 
list RS, št. 37/12).

Izvedbo javnega odpiranja ponudb nad-
zoruje pristojna komisija.

X. Kraj  in  čas  javnega odpiranja preje-
tih  ponudb:  odpiranje  ponudb  bo  potekalo 
v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljub ljana, in sicer, dne 
24 7.2012, z začetkom ob 8.30. K odpiranju 
ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziro-
ma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno 
oddal ponudbo.

Republika Slovenija,  
Ministrstvo za obrambo

Št. 47803-51/2010-49 Ob-3349/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za in-

frastrukturo  in prostor, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
upravljavec),  na podlagi  35.  člena Uredbe 
o  stvarnem premoženju  države  in  samou-
pravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list RS, 
št.  34/11)  ter Odloka o  letnem načrtu  rav-
nanja  s  stvarnim  premoženjem  države  za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin

Predmet prodaje:
1.  Nepremičnina  parc.  št.  369/26,  k.o. 

1422 – Trebnje v lasti Republike Slovenije 
in upravljanju Direkcije RS za ceste.

2.  Nepremičnina  parc.  št.  815/35,  k.o. 
1422 – Trebnje v lasti Republike Slovenije 
in upravljanju Direkcije RS za ceste.

Izklicna cena:
1.  Izklicna  cena  za nepremičnino  parc. 

št. 369/26, k.o. 1422 – Trebnje znaša 
7.000,00 EUR.

2.  Izklicna  cena  za nepremičnino  parc. 
št. 815/35, k.o. 1422 – Trebnje znaša 
68.000,00 EUR.

Način  in rok plačila kupnine: kupec po-
ravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obo-
jestransko  podpisane  pogodbe  na  račun, 
številka  011006300109972,  s  sklicno  šte-
vilko, navedeno na računu. Plačilo kupnine 
v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe.

Varščina: ponudniki morajo pred oddajo 
ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od 

izklicne  cene  nepremičnine,  za  katero  po-
dajo ponudbo,  in sicer na številko  računa: 
011006300109972,  s  sklicno  številko:  18 
2431 796800.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdi-
lo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu 
ponudniku  vračunana  v  kupnino,  ponudni-
kom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti 
vrnjena v roku 30 dni po končanem postop-
ku javnega zbiranja ponudb.

Dokumentacija:  ponudniki  lahko  prido-
bijo dodatne  informacije o nepremičnini, ki 
je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak 
delovni dan od dneva objave javnega zbi-
ranja ponudb v Uradnem listu Republike 
Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, 
in  sicer  med  9.  in  12.  uro  na  Ministrstvu 
za  infrastrukturo  in  prostor,  Direkciji  Re-
publike  Slovenije  za  ceste,  Tržaška  19, 
Ljub ljana  po  predhodnem  dogovoru  na 
tel. 01/478-80-18.

Ogled  nepremičnin:  ogled  nepremični-
ne,  ki  je  predmet  prodaje,  je mogoč  vsak 
delovni dan od dneva objave javnega zbira-
nja ponudb do izteka roka za oddajo pisnih 
ponudb,  in  sicer  od  10.  do  12.  ure,  razen 
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer 
na  lokaciji  nepremičnine,  po  predhodnem 
dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež 

oziroma naslov ponudnika;
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, 

ki ne sme biti nižja od izklicne cene;
– kopijo  osebne  izkaznice  ali  potnega 

lista ali potrdilo o državljanstvu države čla-
nice  EU  za  fizične  osebe  oziroma  izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni;

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru,  da  pravna  ali  fizična  oseba  za  oddajo 
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo;

– originalno  dokazilo  o  plačilu  varščine 
in navedbo številke računa za primer vračila 
varščine;

– davčna, matična oziroma EMŠO in te-
lefonska številka.

Drugi pogoji:
– izklicna  cena  ne  vključuje  davka  na 

dodano vrednost kakor tudi ne davka na 
promet nepremičnin;

– nepremičnina  je  naprodaj  po  načelu 
»videno–kupljeno«;

– izbrani  ponudnik  je  dolžan  v  roku 
15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upra-
vljavcem kupoprodajno pogodbo. Če izbrani 
ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem 
roku, lahko upravljavec podaljša rok za skle-
nitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži 
njegovo varščino. Če  izbrani ponudnik po-
godbe ne sklene niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino;

– davke  (davek  na  promet  nepremič-
nin oziroma davek na dodano vrednost), 
stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške 
notarske overitve ter vse morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, 
plača kupec;

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je cena – najugodnejši ponudnik  je  tisti, ki 
ponudi najvišjo ceno.

Rok za predložitev ponudb
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku 

za oddajo ponudb in mora biti vročena na-
ročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 
17. 7. 2012 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki 
na  naslov  naročnika:  Ministrstvo  za  infra-

strukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 
skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška 
cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljub
ljana.

Upoštevane bodo samo pisne ponud-
be, ki bodo najkasneje do 17. 7. 2012 do 
12. ure vročene upravljavcu v zaprti ovojnici 
s pripisom:

1.  Ponudba  za  parc.  št.  369/26,  k.o. 
1422 – Trebnje: »Javno zbiranje ponudb 
za  nakup  nepremičnine  –  številka  zadeve 
4780351/2010 – Ne odpiraj!«;

2.  Ponudba  za  parc.  št.  815/35,  k.o. 
1422 – Trebnje: »Javno zbiranje ponudb 
za  nakup  nepremičnine  –  številka  zadeve 
47803-79/2010 – Ne odpiraj!«.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale  vse  zahtevane  pogoje  in  bo 
v njih ponujena cena enaka ali višja od iz-
klicne  cene.  Ponudb,  ki  bodo  prispele  po 
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), 
nepopolnih  ponudb  ali  nepravilno  označe-
nih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo 
o tem obvestila ponudnike.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne-
ga zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 
30 dni od roka za predložitev ponudb. Direk-
cija RS za ceste lahko po prejemu ponudb 
s ponudniki izvede dodatna pogajanja.

Čas in kraj odpiranja ponudb:
1.  Javno  odpiranje  ponudb  za  parc. 

št. 369/26, k.o. 1422 – Trebnje bo dne 17. 7. 
2012, ob 14. uri;

2.  Javno  odpiranje  ponudb  za  parc. 
št. 815/35, k.o. 1422 – Trebnje bo dne 17. 7. 
2012, ob 14.30.

Javno odpiranje ponudb bo na naslovu 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana, 
soba 320.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom javnega odpi-
ranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla-
stila za sodelovanje pri javnem odpiranju 
ponudb  ter  ji  predložiti  na  vpogled  osebni 
dokument s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo priso-
tne pri javnem odpiranju ponudb, pa mora-
jo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo.

V primeru več najugodnejših ponudb bo 
Direkcija RS za ceste po svoji presoji bodisi 
pozvala vse najugodnejše ponudnike k od-
daji nove ponudbe ali pa bo z najugodnej-
šimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

Ta  objava  ne  zavezuje  upravljavca,  da 
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom 
sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komi-
sija za izvedbo in nadzor postopka prodaje 
stvarnega premoženja Direkcije Republike 
Slovenije  za  ceste  lahko  vse  do  sklenitve 
pravnega posla ustavi že začeti postopek, 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti,  upravljavec  pa  je  dolžan  vrniti 
vplačane varščine v  roku 15 dni od  izdaje 
sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  

Direkcija RS za ceste

 Ob-3302/12
Elektro  Celje,  podjetje  za  distribuci-

jo  električne  energije,  d.d.,  Vrunčeva  2 
a, 3000 Celje, ki ga zastopa predsednik 
uprave Rade Knežević,  univ.  dipl.  inž.  el., 
matična  številka  5223067000,  ID  za  DDV 
SI62166859,  na  podlagi  statuta  družbe  in 
soglasja nadzornega sveta, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Elektro Celje, d.d., Vrun-
čeva  2,  Celje,  ki  ga  zastopa  predsednik 
uprave Rade Knežević,  univ.  dipl.  inž.  el., 
matična  številka  5223067000,  ID  za  DDV 
SI62166859.

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine, v k.o. 

Videm1315 v Krškem, po posameznih sklo-
pih:

1. Na naslovu Pot na Polšco 17, Kr-
ško,  parc.  št.  67/1,  delno,  v  naravi  trav-
nik, v predvideni velikost ca. 2650 m2; parc. 
št. 67/8, delno, v naravi travnik, v predvideni 
velikost ca. 312 m2; parc. št. 67/7, v nara-
vi  dovozna  pot  v  predvideni  velikosti  ca. 
197 m2. Namenska raba prostora je stano-
vanjsko območje.

2. Na naslovu Pot na Polšco 17, Kr-
ško, parc. št. 67/1, delno, v naravi del dovo-
za k več stanovanjski hiši in pomožno funk-
cionalno  zemljišče  objekta  Pot  na  Polšco 
17, v velikosti ca. 750 m2. Namenska raba 
prostora je stanovanjsko območje.

3. Na naslovu Pot na Polšco 23, Kr-
ško, parc.  št.  62/32 v naravi  stanovanjska 
stavba,  dvorišče  in  gospodarsko poslopje, 
v izmeri 450 m2 v celoti; parc. št. 67/3 v na-
ravi sadovnjak, v izmeri 1190 m2,  v  celoti; 
parc. št. 62/2 v naravi gospodarsko poslopje 
in travnik, v izmeri 684 m2,  v  celoti;  parc. 
št. 402, v naravi gozd, v izmeri 678 m2, v ce-
loti in parc. št. 67/8, delno, v naravi travnik, 
v predvideni velikosti ca. 236 m2. Namenska 
raba prostora je stanovanjsko območje.

4. Na naslovu Pot na Polšco 23, Kr-
ško, parc. št. 67/3 v naravi travnik, v pred-
videni  velikost  ca.  709 m2 – delno kmetij-
sko  zemljišče,  parc.  št.  67/5  v  naravi  nji-
va  v  predvideni  velikost  ca.  604  m2, 67/6 
v naravi sadovnjak, v predvideni velikosti 
ca. 236 m2. Namenska raba prostora je sta-
novanjsko območje, razen del parcele 67/3, 
ki je po namenski rabi kmetijsko zemljišče.

3. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1.  Prodajalec  je  vezan  na  ponudbo 

30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.
2.  Nepremičnina  je  bremen  prosta 

in  naprodaj  po  načelu  »videno–kupljeno«. 
Prodajalec ne daje nobenih poroštev glede 
kakovosti in stvarnih napak.

3.  Izhodiščna  cena  ne  vsebuje  no-
benih  davščin  in  prispevkov.  Predpisane 
davčne  dajatve,  notarski  stroški  in  stroški 
vknjižbe v zemljiško knjigo bremenijo kupca.

4.  Najugodnejši  ponudnik  –  kupec 
je  dolžan  skleniti  kupoprodajno  pogodbo 
v  15  dneh  po  prejemu  sklepa  o  ugotovi-
tvi najugodnejšega ponudnika. Če  izbrani 
najugodnejši ponudnik ne sklene kupopro-
dajne pogodbe v preje navedenem roku se 
šteje, da je odstopil od sklenitve pravnega 
posla. Zapis kupoprodajne pogodbe mora 
biti  opravljen  najkasneje  v  petih  dneh  po 
izdaji sklepa o prodaji najugodnejšemu po-
nudniku.

5.  Najugodnejši  ponudnik  –  kupec 
mora  celotno  kupnino plačati  v  roku 8 dni 
po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na TRR, 
št. 06000-0001100279, odprt pri Banki Ce-
lje,  d.d. Dokončno  plačilo  celotne  kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6. Če najugodnejši ponudnik – kupec 
v  roku,  ki  je  določen  v  točki  4  ne  sklene 
kupoprodajne pogodbe oziroma odstopi od 
pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki  je 

določen  v  točki  5,  ima  prodajalec  pravico 
odstopiti od sklenitve pogodbe oziroma raz-
dreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega 
roka za izpolnitev. Ponudnik – kupec je za 
svoja dejanja odškodninsko odgovoren.

7. Prodajalec si pridržuje pravico, da 
kljub prejetim ponudbam z nobenim od po-
nudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe 
za nepremičnino in ponudnikom tudi ne pri-
znava  nikakršnih  stroškov  s  pripravo  po-
nudbe.

8. Nadzorni svet ali uprava lahko po-
stopek ustavi do sklenitve pravnega posla, 
to je do podpisa kupoprodajne pogodbe 
kupca in prodajalca.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepre-
mičnine

a) Pri prodaji navedene nepremičnine na 
podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lah-
ko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani 
Republike Slovenije ali državljani držav EU 
in pravne osebe, ki so registrirane in imajo 
sedež  v Republiki  Sloveniji  ali  pa  so  regi-
strirane in imajo sedež v eni od držav EU.

b) Prodaja nepremičnin bo potekala po 
posameznih  sklopih.  Ponudnik  ponudi  ku-
pnino  po  posameznih  sklopih  in  sicer  za 
sklop 3 skupno ceno,  za ostale sklope pa 
ceno za kvadratni meter. Končna cena za 
sklope 1, 2 in 4 bo določena naknadno na 
osnovi podrobnih geodetskih podatkov.

c)  Pisna  ponudba mora  vsebovati:  na-
ziv kupca in njegov točen naslov; navedbo 
nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, 
ulica in hišna številka, parcelna št., katastr-
ska občina, ponujena cena). Ponudnik mora 
ponudbi predložiti:

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(za pravno osebo),

– fotokopija potrdila o državljanstvu (za 
fizične osebe),

– identifikacijsko  številko  davčnega  za-
vezanca, matično številko in telefonsko šte-
vilko,

– podpisano izjavo, da v celoti sprejema 
pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,

– podpisano izjavo, da sprejema odško-
dninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot 
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne 
pogodbe ali, če bi odstopil od že sklenjene 
kupoprodajne pogodbe.

5. Postopek
a) Upoštevali bomo podpisane pisne po-

nudbe, ki bodo prispele v zaprti in pravilno 
označeni kuverti do vključno 30. 7. 2012 do 
12. ure, na naslov: Elektro Celje, d.d., Vrun-
čeva 2a, Celje. Na kuverti naj bo označba: 
»Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremič-
nine«.

b) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le pravočasno prispele po-
nudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisne in ostale navedene pogoje.

c)  Ponudniki  bodo  o  izbiri  najugodnej-
šega  ponudnika  obveščeni  najkasneje 
v 15 dneh po odpiranju ponudb.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika  je  cena.  Najugodnejši  ponudnik  je 
tisti  ponudnik,  ki  ponudi  najvišjo  ceno  ob 
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja 
pisnih ponudb.

Vse dodatne  informacije  v  zvezi  s  pro-
dajo,  ogledom  nepremičnin,  zainteresirani 
ponudniki dobijo na Elektro Celje, d.d., pri 
Ivanu  Lindiču,  na  tel.  03/4201269,  vsak 
delovni dan po predhodnem dogovoru.

Elektro Celje, d.d.

 Ob-3310/12
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev 

in  pro izvajalcev  fonogramov  Slovenije  na 
podlagi  tretjega odstavka 157. člena v po-
vezavi z osmim odstavkom istega člena Za-
kona o avtorski  in sorodnih pravicah obja-
vlja  vabilo  sub jektom,  ki  javno  priobčujejo 
fonograme pri opravljanju gostinske, trgo-
vske, frizerske, kozmetične, hotelske, druge 
obrtne ali obrti podobne dejavnosti, kakor 
tudi njihova reprezentativna združenja k po-
gajanjem za spremembo oziroma sklenitev 
skupnega sporazuma za določitev pogojev 
uporabe in višino tarif v navedenih primerih.

Zavod IPF

 Ob-3311/12
Zavod IPF na podlagi tretjega od-

stavka 157. člena ZASP objavlja vabilo k po-
gajanjem za sklenitev skupnega sporazuma 
vsem organizatorjem športnih prireditev, na 
katerih prihaja do javnega priobčevanja fono-
gramov, razen plesnih prireditev, ki jih zajema 
sklenjen sporazum s Plesno zvezo Slovenije.

K pogajanjem so vabljena tudi vsa repre-
zentativna združenja organizatorjev športnih 
prireditev iz prejšnjega odstavka.

Namen pogajanj je določitev pogojev in 
višine nadomestil za javno priobčevanje fo-
nogramov na prireditvah, za katere se obja-
vlja to vabilo.

Zavod IPF

Št. 2012/154 Ob-3303/12
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, na 

podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju  države  in  samoupravnih  lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. čle-
na Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem občine 
za leto 2012, ki je priloga Odloka o proraču-
nu Občine Žiri za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 6/12 in spremembe, 32/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega 

zemljišča za gradnjo enodružinskega 
stanovanjskega objekta

1. Naziv  in sedež prodajalca  in organi-
zatorja:  Občina  Žiri,  Loška  cesta  1,  4226 
Žiri,  mat.  št.  5883202,  ID  št.  za  DDV: 
SI69533768.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

Predmet razpisa je prodaja nezazida-
nega  stavbnega  zemljišča  namenjeno  za 
gradnjo  enodružinskega  stanovanjskega 
objekta  (parc. št. 920/11, k.o. Žirovski vrh, 
ID 3095783), v izmeri 525 m2. Za gradnjo 
objekta je potrebna še izdelava Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

Nepremičnina se nahaja v območju na-
selja,  vzhodno  od  Jezerske  ulice  v  Žireh. 
Dostop do parcele je po lokalni cesti.

Območje je komunalno opremljeno z ele-
ktrodistribucijskim  omrežjem,  telefonskim 
omrežjem,  vodovodom  in  kanalizacijo  ter 
lokalno cestno povezavo. Opisani komunal-
ni  objekti  se  nahajajo  v  neposredni  bližini 
parcele.

Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega 
zemljišča je 32.120,00 EUR.

Izhodiščna cena ne vsebuje 20 % davka 
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina  se  prodaja  po  načelu 

»videno–kupljeno«.
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– Notarski stroški, stroški dajatev na pro-
met nepremičnin in stroški prenosa lastnin-
ske  pravice  v  zemljiško  knjigo  bremenijo 
kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predla-
ga vsaka od pogodbenih strank.

– Osnovni pogoji gradnje na stavbnem 
zemljišču,  ki  je  predmet  prodaje,  so  dolo-
čeni z Odlokom o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) 
in prostorsko preverbo zemljišča. Na pred-
metnem  zemljišču  ponudnik  oziroma  ku-
pec lahko zgradi enodružinski stanovanjski 
objekt po izdelavi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta.

– Rok veljavnosti ponudbe mora biti 
90 dni od dneva poteka roka za oddajo 
ponudb.

– Izbrani ponudnik mora najkasneje 
v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem 
skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo proda-
jalec  pripravil  v  skladu  z  določbami  tega 
javnega poziva. Če  izbrani ponudnik v na-
vedenem roku ne podpiše pogodbe, velja 
da je kupec odstopil od pogodbe. V tem pri-
meru ima prodajalec pravico obdržati dano 
varščino.

– Ponudnik mora plačati kupnino najka-
sneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, 
in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem 
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno po-
godbo razdre in unovči varščino za resnost 
ponudbe. Plačilo kupnine v roku, ki je dolo-
čen, je bistvena sestavina pravnega posla.

– Objava javnega razpisa za zbiranje po-
nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno 
pogodbo  za  nepremičnino,  ki  je  predmet 
tega razpisa.

– Občina  Žiri  lahko  začeti  postopek  do 
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti ustavi, pri čemer se ponudnikom po-
vrne plačana varščina in izkazani stroški za 
prevzem razpisne dokumentacije.

4. Varščina za resnost ponudbe: za re-
snost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene ne-
premičnine  na  transakcijski  račun  Občine 
Žiri, št. 011000100014793, odprt pri Banki 
Slovenije,  namen  nakazila:  varščina,  mo-
del 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku 
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. 
Neizbranemu  ponudniku  bo  varščina  brez 
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem 
izboru najugodnejšega ponudnika.

5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti 

svoje  točne  podatke  (ime  in  priimek/naziv 
ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgo-
vorno osebo – podpisnika pogodbe, šte-
vilko  transakcijskega  računa  ponudnika  in 
pri  kateri  banki  je  račun  odprt,  davčno  št. 
ponudnika, emšo/matično številko ponudni-
ka, številko telefona, telefaksa in elektronski 
naslov ter kontaktno osebo ponudnika) na 
obrazcu – podatki o ponudniku.

– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti 
višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja 
od  izhodiščne  vrednosti  nepremičnine)  na 
obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin 
v lasti Občine Žiri.

– Če  je  ponudnik;  pravna  oseba 
mora predložiti izpisek iz sodnega registra, 
ki ni starejše od 30 dni; samostojni podje-
tnik mora predložiti izpis iz registra Davčne 
uprave  RS;  fizična  oseba  mora  predložiti 
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega 
dokumenta.

– Ponudnik  mora  predložiti  izjavo,  da 
zoper  njega  ni  uveden  ali  začet  kateri  iz-
med postopkov zaradi insolventnosti ali ka-
teri izmed postopkov prisilnega prenehanja 
Zakon  o  finančnem  poslovanju,  postopkih 
zaradi  insolventnosti  in prisilnem preneha-
nju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu 
– izjava ponudnika.

– Ponudnik  mora  predložiti  dokazilo 
o poravnanih davkih in prispevkih iz poslo-
vanja, ki ni starejši od 30 dni.

– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki 
je izvedla plačilo.

– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, 
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji 
prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika.

6.  Razpisna  dokumentacija:  razpisno 
dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvi-
gnejo  v  tajništvu  Občine  Žiri,  Loška  c.  1, 
Žiri, v času uradnih ur, ali na spletni strani, 
http://www.ziri.si/razpisi_natecaji_objave/.

7. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na na-

slov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, 
z oznako »Ponudba za nakup stavbnega 
zemljišča ob Jezerski – Ne odpiraj!«. Ovojni-
ca naj vsebuje tudi polni naslov ponudnika.

Ponudbe  se bodo  štele  za pravočasne 
kolikor bodo prispele na prej navedeni na-
slov do 18. 7. 2012, do 12. ure. Odpira-
nje ponudb bo dne 18. 7. 2012, ob 12.15, 
v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, Žiri, 
I. nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno.

8. Naslov  in oseba, od katere se  lahko 
zahteva dodatne informacije: informacije so 
zainteresiranim na voljo na sedežu Občine 
Žiri,  pri  Nini  Poljanšek,  tel.  04/5050713, 
email:  nina.poljansek@ziri.si  in  Franci-
ju  Kranjc,  tel.  04/5050718,  email:  fran-
ci.kranjc@ziri.si,  kjer  se  lahko  dogovorite 
tudi za ogled zemljišča.

9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile 
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega 
ponudnika je najvišja cena za odkup zemlji-
šča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. 
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi 
najugodnejšo  ceno,  se  bodo  s  ponudniki 
izvedla dodatna pogajanja.

10. Rok za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: o izidu javnega razpisa bodo po-
nudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku 
roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Žiri

Št. 2012/154 Ob-3304/12
Občina  Žiri,  Loška  cesta  1,  4226  Žiri, 

na  podlagi  22.  člena  Zakona  o  stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  86/10), 
35.  člena Uredbe  o  stvarnem  premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni  list RS, št. 34/11, 42/12)  in Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine  za  leto  2012,  ki  je  priloga  Odloka 
o proračunu Občine Žiri za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 6/12 in spremembah Uradni list 
RS, št. 32/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega 

stavbnega zemljišča za izgradnjo 
večstanovanjskega objekta

1. Naziv  in sedež prodajalca  in organi-
zatorja:  Občina  Žiri,  Loška  cesta  1,  4226 
Žiri,  mat.  št.  5883202,  ID  št.  za  DDV: 
SI69533768.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

Predmet razpisa je prodaja nezazidane-
ga  stavbnega  zemljišča  (parc.  št.  349/22, 
k.o.  Dobračeva,  ID  4981375)  v  izmeri 
1115 m2.  Zemljišče  je  locirano  v  območju 
centra Žirov ob  robu kompleksa že obsto-
ječih večstanovanjskih objektov in posame-
znih stanovanjskih hiš. Nepremičnina ni ko-
munalno opremljena.

Izhodiščna  prodajna  vrednost  stavbne-
ga  zemljišča  je  124.155,25  EUR  oziroma 
111,35 EUR/m2.

Izhodiščna cena ne vsebuje 20 % davka 
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina  se  prodaja  po  načelu 

»videno–kupljeno«.
– Notarski stroški, stroški dajatev na pro-

met nepremičnin in stroški prenosa lastnin-
ske  pravice  v  zemljiško  knjigo  bremenijo 
kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predla-
ga vsaka od pogodbenih strank.

– Osnovni pogoji gradnje na stavbnem 
zemljišču, ki je predmet prodaje, so določeni 
z Odlokom o Občinskem prostorskem načr-
tu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) (EU-
PZI126 CU) in prostorsko preverbo zemlji-
šča  (projekt  29/08,  Božič  d.o.o.  Inženiring 
Idrija, junij 2008). Gabariti, oblika objekta 
in naklon strehe so prilagojeni  že obstoje-
či  pozidavi. Objekt  naj  ima klet,  pritličje  in 
tri nadstropja, kar omogoča ureditev od 10 
do 12 stanovanjskih enot. Tloris objekta je 
okvirno 20 m × 10 m. Na parceli je možno 
urediti minimalno 20 parkirnih mest. Objekt 
stoji pravokotno na lokalno cesto, s katere 
je urejen dostop do objekta.

Na  predmetnem  zemljišču  je  ponudnik 
oziroma  kupec  dolžan  zgraditi  večstano-
vanjski objekt. Struktura stanovanj in s tem 
število stanovanj naj bo odraz kupčeve ana-
lize trga.

Skladno s projektom in pridobljenim 
gradbenim dovoljenjem mora urediti okolico 
objektov in zgraditi potrebno število parkir-
nih mest. Zagotoviti mora kvaliteto izvedbe 
v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi.

– Rok veljavnosti ponudbe mora biti 
90 dni od dneva poteka roka za oddajo 
ponudb.

– Izbrani ponudnik mora najkasneje 
v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem 
skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo proda-
jalec  pripravil  v  skladu  z  določbami  tega 
javnega poziva. Če  izbrani ponudnik v na-
vedenem roku ne podpiše pogodbe, velja 
da je kupec odstopil od pogodbe. V tem pri-
meru ima prodajalec pravico obdržati dano 
varščino.

– Ponudnik mora plačati kupnino najka-
sneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, 
in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem 
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno po-
godbo razdre in unovči varščino za resnost 
ponudbe. Plačilo kupnine v roku, ki je dolo-
čen, je bistvena sestavina pravnega posla.

– Z  zgrajenimi  stanovanji  lahko  kupec 
prosto razpolaga oziroma jih proda na trgu.

– Kupec mora pridobiti gradbeno dovo-
ljenje v roku 6 let po sklenjeni pogodbi.

– Prodajalec  si  bo  s  kupoprodajno  po-
godbo  izgovoril odkupno pravico, da  je pri 
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet 
tega javnega povabila, kupec dolžan nepre-
mičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu 
(Občini Žiri; odkupnemu upravičencu), in si-
cer  pod  enakimi  pogoji,  kot  jo Občina  Žiri 
prodaja kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino 
brez obresti). Občina Žiri bo lahko to odku-
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pno pravico uveljavljala v 10  letih po pod-
pisu kupoprodajne pogodbe,  ta pravica pa 
bo vpisana tudi v zemljiški knjigi. V primeru 
vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se 
bodo leta ocenila po sodno zapriseženem 
cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine.

– Objava javnega razpisa za zbiranje po-
nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno 
pogodbo  za  nepremičnino,  ki  je  predmet 
tega razpisa.

– Občina  Žiri  lahko  začeti  postopek  do 
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti ustavi, pri čemer se ponudnikom po-
vrne plačana varščina in izkazani stroški za 
prevzem razpisne dokumentacije.

4. Varščina za resnost ponudbe: za re-
snost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene ne-
premičnine  na  transakcijski  račun  Občine 
Žiri, št. 011000100014793, odprt pri Banki 
Slovenije,  namen  nakazila:  varščina,  mo-
del 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku 
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. 
Neizbranemu  ponudniku  bo  varščina  brez 
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem 
izboru najugodnejšega ponudnika.

5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti 

svoje  točne  podatke  (ime  in  priimek/naziv 
ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgo-
vorno osebo-podpisnika pogodbe, številko 
transakcijskega računa ponudnika in pri ka-
teri banki je račun odprt, davčno št. ponudni-
ka, emšo/matično številko ponudnika, števil-
ko telefona, telefaksa in elektronski naslov 
ter kontaktno osebo ponudnika) na obrazcu 
– podatki o ponudniku.

– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti 
višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja 
od  izhodiščne  vrednosti  nepremičnine)  na 
obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin 
v lasti Občine Žiri.

– Če  je  ponudnik;  pravna  oseba 
mora predložiti izpisek iz sodnega registra, 
ki ni starejše od 30 dni; samostojni podje-
tnik mora predložiti izpis iz registra Davčne 
uprave  RS;  fizična  oseba  mora  predložiti 
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega 
dokumenta.

– Ponudnik  mora  predložiti  izjavo,  da 
zoper  njega  ni  uveden  ali  začet  kateri  iz-
med postopkov zaradi insolventnosti ali ka-
teri izmed postopkov prisilnega prenehanja 
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi  insolventnosti  in prisilnem preneha-
nju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu 
– izjava ponudnika.

– Ponudnik  mora  predložiti  dokazilo 
o poravnanih davkih in prispevkih iz poslo-
vanja, ki ni starejši od 30 dni.

– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki 
je izvedla plačilo.

– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, 
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji 
prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika.

6.  Razpisna  dokumentacija:  razpisno 
dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvi-
gnejo  v  tajništvu  Občine  Žiri,  Loška  c.  1, 
Žiri  v  času uradnih ur, ali  na spletni  strani 
http://www.ziri.si/razpisi_natecaji_objave/.

7. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na na-

slov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, 
z oznako »Ponudba za nakup stavbnega 

zemljišča  za  izgradnjo  večstanovanjskega 
objekta – Ne odpiraj!« Ovojnica naj vsebuje 
tudi polni naslov ponudnika.

Ponudbe  se bodo  štele  za pravočasne 
kolikor bodo prispele na prej navedeni na-
slov, do 18. 7. 2012 do 12. ure. Odpiranje 
ponudb bo dne 18. 7. 2012 ob 12.30, v pro-
storih Občine  Žiri  na  Loški  cesti  1,  Žiri,  I. 
nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno.

8. Naslov  in oseba, od katere se  lahko 
zahteva dodatne informacije: informacije so 
zainteresiranim na voljo na sedežu Občine 
Žiri,  pri  Nini  Poljanšek,  tel.  04/5050713, 
email:  nina.poljansek@ziri.si  in  Franci-
ju  Kranjc,  tel.  04/5050718,  email:  fran-
ci.kranjc@ziri.si,  kjer  se  lahko  dogovorite 
tudi za ogled zemljišča.

9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile 
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega 
ponudnika je najvišja cena za odkup zemlji-
šča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. 
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi 
najugodnejšo  ceno,  se  bodo  s  ponudniki 
izvedla dodatna pogajanja.

10. Rok za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: o izidu javnega razpisa bodo po-
nudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku 
roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Žiri

Št. 2012/154 Ob-3305/12
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, na 

podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju  države  in  samoupravnih  lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. čle-
na Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem občine 
za leto 2012, ki je priloga Odloka o proraču-
nu Občine Žiri za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 6/12 in spremembah 32/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za odkup stavbnega zemljišča za 

individualno stanovanjsko gradnjo
1. Naziv  in sedež prodajalca  in organi-

zatorja:  Občina  Žiri,  Loška  cesta  1,  4226 
Žiri,  mat.  št.  5883202,  ID  št.  za  DDV: 
SI69533768.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

Predmet prodaje je zazidljivo stavbno ze-
mljišče, parcela štev. 864, k.o. Žirovski vrh, 
v izmeri 3280 m2. Zemljišče je na pobočju, 
orientiranem proti JV, nad območjem zazi-
dalnega načrta Plastuhova grapa, cca 1 km 
vzhodno  od  centra  mesta  Žiri  na  vznožju 
Žirovskega vrha.

Območje,  katerega  del  je  parcela  864, 
k.o.  Žirovski  vrh,  je  z  občinskimi  prostor-
skimi planskimi dokumenti namenjeno čisti 
individualni stanovanjski gradnji. Urejalo se 
bo z OPPN.

Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega 
zemljišča je 66.300,00 EUR.

Izhodiščna  cena  ne  vsebuje  komunal-
nega  prispevka  in  20 %  davka  na  dodano 
vrednost, ki ga plača kupec.

Pred začetkom posega na zemljišča  je 
potrebno izdelati OPPN in zemljišče komu-
nalno opremiti. Primarni komunalni vodi so 
v neposredni bližini v razdalji do 50 m.

3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina  se  prodaja  po  načelu 

»videno–kupljeno«.
– Notarski stroški, stroški dajatev na pro-

met nepremičnin in stroški prenosa lastnin-

ske  pravice  v  zemljiško  knjigo  bremenijo 
kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predla-
ga vsaka od pogodbenih strank.

– Osnovni pogoji gradnje na stavbnem 
zemljišču,  ki  je  predmet  prodaje,  so  dolo-
čeni z Odlokom o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) 
in prostorsko preverbo zemljišča. Na pred-
metnem  zemljišču  ponudnik  oziroma  ku-
pec lahko zgradi enodružinski stanovanjski 
objekt po izdelavi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta.

– Rok veljavnosti ponudbe mora biti 
90 dni od dneva poteka roka za oddajo 
ponudb.

– Izbrani ponudnik mora najkasneje 
v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem 
skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo proda-
jalec  pripravil  v  skladu  z  določbami  tega 
javnega poziva. Če  izbrani ponudnik v na-
vedenem roku ne podpiše pogodbe, velja 
da je kupec odstopil od pogodbe. V tem pri-
meru ima prodajalec pravico obdržati dano 
varščino.

– Ponudnik mora plačati kupnino najka-
sneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, 
in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem 
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno po-
godbo razdre in unovči varščino za resnost 
ponudbe. Plačilo kupnine v roku, ki je dolo-
čen, je bistvena sestavina pravnega posla.

– Objava javnega razpisa za zbiranje po-
nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno 
pogodbo  za  nepremičnino,  ki  je  predmet 
tega razpisa.

– Občina  Žiri  lahko  začeti  postopek  do 
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti ustavi, pri čemer se ponudnikom po-
vrne plačana varščina in izkazani stroški za 
prevzem razpisne dokumentacije.

4. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni 

vplačati  varščino  v  višini  10 %  izhodiščne 
cene nepremičnine na  transakcijski  račun 
Občine  Žiri,  št.  011000100014793,  odprt 
pri Banki Slovenije, namen nakazila: var-
ščina, model 00, sklic 714199. Izbranemu 
ponudniku bo varščina brezobrestno všte-
ta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo 
varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni 
po  končanem  izboru  najugodnejšega  po-
nudnika.

5. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti 

svoje  točne  podatke  (ime  in  priimek/naziv 
ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgo-
vorno osebo-podpisnika pogodbe, številko 
transakcijskega računa ponudnika in pri ka-
teri banki je račun odprt, davčno št. ponudni-
ka, emšo/matično številko ponudnika, števil-
ko telefona, telefaksa in elektronski naslov 
ter kontaktno osebo ponudnika) na obrazcu 
– podatki o ponudniku.

– Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti 
višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja 
od  izhodiščne  vrednosti  nepremičnine)  na 
obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin 
v lasti Občine Žiri.

– Če  je  ponudnik;  pravna  oseba 
mora predložiti izpisek iz sodnega registra, 
ki ni starejše od 30 dni; samostojni podje-
tnik mora predložiti izpis iz registra Davčne 
uprave  RS;  fizična  oseba  mora  predložiti 
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega 
dokumenta.
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– Ponudnik  mora  predložiti  izjavo,  da 
zoper  njega  ni  uveden  ali  začet  kateri  iz-
med postopkov zaradi insolventnosti ali ka-
teri izmed postopkov prisilnega prenehanja 
Zakon  o  finančnem  poslovanju,  postopkih 
zaradi  insolventnosti  in prisilnem preneha-
nju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu 
– izjava ponudnika.

– Ponudnik  mora  predložiti  dokazilo 
o poravnanih davkih in prispevkih iz poslo-
vanja, ki ni starejši od 30 dni.

– Ponudnik mora priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki 
je izvedla plačilo.

– Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, 
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji 
prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika.

6.  Razpisna  dokumentacija:  razpisno 
dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvi-
gnejo  v  tajništvu  Občine  Žiri,  Loška  c.  1, 
Žiri, v času uradnih ur, ali na spletni strani: 
http://www.ziri.si/razpisi_natecaji_objave/.

7. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na na-

slov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, 
z oznako »Ponudba za nakup stavbnega 
zemljišča Plastuhova grapa – Ne odpiraj!« 
Ovojnica naj vsebuje  tudi polni naslov po-
nudnika.

Ponudbe  se bodo  štele  za pravočasne 
kolikor bodo prispele na prej navedeni na-
slov do 18. 7. 2012, do 12. ure. Odpiranje 
ponudb bo dne 18. 7. 2012 ob 12.05, v pro-
storih Občine  Žiri  na  Loški  cesti  1,  Žiri,  I. 
nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno.

8. Naslov  in oseba, od katere se  lahko 
zahteva dodatne informacije: informacije so 
zainteresiranim na voljo na sedežu Občine 
Žiri,  pri  Nini  Poljanšek,  tel.  04/5050713, 
email  nina.poljansek@ziri.si  in  Franci-
ju  Kranjc,  tel.  04/5050718,  email  fran-
ci.kranjc@ziri.si,  kjer  se  lahko  dogovorite 
tudi za ogled zemljišča.

9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile 
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega 
ponudnika je najvišja cena za odkup zemlji-
šča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. 
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi 
najugodnejšo  ceno,  se  bodo  s  ponudniki 
izvedla dodatna pogajanja.

10. Rok za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: o izidu javnega razpisa bodo po-
nudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku 
roka za javno zbiranje ponudb.

Občina Žiri

 Ob-3321/12
Občina Lenart na podlagi 19. in 21. čle-

na Zakona o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 
55/09),  44.  člena Uredbe o  stvarnem pre-
moženju  države,  pokrajin  in  občin  (Uradni 
list  RS,  št.  84/07,  94/07  in  55/09),  2.  toč-
ke  7.  člena  Statuta  Občine  Lenart  (MUV, 
št. 14/2010) in Programa nakupa in prodaje 
stvarnega premoženja Občine Lenart v ob-
dobju  2011/2012,  ki  ga  je  sprejel  Občin-
ski svet Občine Lenart, na seji dne 15. 12. 
2011, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv  in sedež organizatorja  javnega 
zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve  7,  2230  Lenart,  tel.  02/7291310; 
faks  02/7207352,  epošta:  obcina@le-
nart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
1. Predmet prodaje so naslednje nepre-

mičnine v lasti Občine Lenart:

A. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 1108, ID znak 532-1108/0-0, k.o. Lenart 
v  Slov.  goricah,  površina  zemljišča  znaša 
647 m2.

B. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 700, ID znak 532-700/0-0, k.o. Lenart 
v  Slov.  goricah,  površina  zemljišča  znaša 
921 m2.

C. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 701, ID znak 532-701/0-0, k.o. Lenart 
v  Slov.  goricah,  površina  zemljišča  znaša 
654 m2.

D. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 705/1, ID znak 532-705/1-0, k.o. Lenart 
v  Slov.  goricah,  površina  zemljišča  znaša 
534 m2.

E. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 712/1, ID znak 532-712/1-0, k.o. Lenart 
v  Slov.  goricah,  površina  zemljišča  znaša 
878 m2.

F. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 712/5, ID znak 532-712/5-0, k.o. Lenart 
v  Slov.  goricah,  površina  zemljišča  znaša 
1.042 m2.

Prostorski akti, ki veljajo na obmo-
čju predmetnih nepremičnin:

– Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah 
prostorskih  sestavin  dolgoročnega  in  sre-
dnjeročnega plan Občine Lenart za območje 
nove Občine Lenart v letu 2002 (Uradni list 
RS, št. 78/04);

– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske dokumen-
tacije  k  prostorskim  sestavinam  veljavnih 
prostorskih aktov za območje Občine Lenart 
(MUV št. 20/10);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92, 
54/95,  91/02,  82/03, MUV št.  4/08,  31/08, 
16/09, 2/11, 4/11);

– Oznaka prostorske enote: S-8-700, 
701, 705/1; S9 – 712/1, 712/5; S 51108).

Izklicna  cena  nepremičnine  po  točko 
A  je  25.880,00  EUR  in  ne  vsebuje  20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 31.056,00 EUR) in ga pla-
ča kupec.

Izklicna  cena  nepremičnine  pod  točko 
B  je  32.250,00  EUR  in  ne  vsebuje  20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 38.682,00 EUR) in ga plača 
kupec.

Izklicna  cena  nepremičnine  pod  točko 
C  je  22.890,00  EUR  in  ne  vsebuje  20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 27.468,00 EUR) in ga plača 
kupec.

Izklicna  cena  nepremičnine  pod  točko 
D  je  18.690,00  EUR  in  ne  vsebuje  20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 22.428,00 EUR) in ga plača 
kupec.

Izklicna  cena  nepremičnine  pod  točko 
E  je  21.950,00  EUR  in  ne  vsebuje  20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 26.340,00 EUR) in ga plača 
kupec.

Izklicna  cena  nepremičnine  pod  točko 
F  je  26.050,00  EUR  in  ne  vsebuje  20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 31.260,00 EUR) in ga plača 
kupec.

V  ceni  predmetnih  nepremičnin  tudi  ni 
zajet komunalni prispevek, ki se odmeri 
v postopku odmere komunalnega prispev-
ka,  začetem na  zahtevo  zavezanca ali  po 
uradni dolžnosti.

III.  Vrsta  pravnega  posla:  prodajna  po-
godba.

IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega raz-

pisa, se prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno–kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko 

podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjuje-
jo pogoje za pridobitev nepremičnine na ob-
močju Republike Slovenije in v roku podajo 
pravilne ponudbe.

– Ponudnik  mora  do  zaključka  po-
stopka  zbiranja  ponudb  plačati  varščino 
v  višini  10 %  izklicne  cene  za  nepremični-
ne  na  transakcijski  račun  Občine  Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slove-
nije, obvezni sklic na številko:

– pod točko A: 00 1108,
– pod točko B: 00 700,
– pod točko C: 00 701,
– pod točko D: 00 705/1,
– pod točko E: 00 712/1,
– pod točko F: 00 712/5.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se 
varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Uspelemu  ponudniku  (kupcu)  se  varščina 
vračuna v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati 
v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila 
kupnine je bistvena sestavina pravnega po-
sla. Če kupec ne poravna kupnine na način 
in  v  roku,  določenem  v  pogodbi,  se  šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje 

si Občina Lenart obdrži neodplačno ter ča-
sovno neomejeno služnost za potrebe izgra-
dnje objektov  in omrežja  javne komunalne 
infrastrukture.  Omejitve  lastninske  pravice 
se vpišejo v zemljiško knjigo.

Pri  načrtovanju  in  izvajanju  posegov 
v ureditvenem območju je potrebno upošte-
vati smernice in projektne pogoje za načrto-
vanje predvidene prostorske ureditve, ki so 
del veljavnega prostorsko – izvedbenega 
akta.

VI. Ponudba:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati 

naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku 

(priloga št. 1).
– Izpolnjen  obrazec  Izjava  o  sprejemu 

pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno  ceno,  ki  ne  sme  biti  nižja 

od  izhodiščne  cene  na  obrazcu  Ponudba 
(priloga št. 3).

– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene.

– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 

vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe 

z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe 

bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne 
bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje 
župan.  Izbran bo ponudnik, ki bo  izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. 
Če bo med prejetimi ponudbami več ponu-
dnikov, ki bodo podali enakovredne ponud-
be (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo,  pri  čemer  za  izklicno  ceno  določi 
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ceno,  ki  so  jo  v  ponudbi  ponudili  najugo-
dnejši ponudniki.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga  ponudnika  pisno  obveščeni  najkasneje 
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da 
ne izbere nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1.  Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od 

prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti 
prodajno pogodbo.

2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določe-
nem roku ne sklene pogodbe, varščina za-
pade v korist prodajalca in velja, da je kupec 
odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške 
sklenitve pogodbe, DDV  ter stroške notar-
skih storitev plača kupec nepremičnin. Ku-
pec pridobi lastninsko pravico na nepremič-
ninah z vpisom lete v zemljiško knjigo, stro-
ške postopka vpisa spremembe lastninske 
pravice  in  služnostne  pravice  v  zemljiško 
knjigo nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo 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 v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za na-

kup nepremičnine pošljejo po pošti s pripo-
ročeno  pošiljko  na  naslov  Občina  Lenart, 
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo 
v  glavni  pisarni  Občine  Lenart  najkasneje 
do 16. 7. 2012, do 8. ure, v vložišče Občine 
Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod na-
slovom občine vidno navedeno:

– za nepremičnino pod točko A: »Ne od-
piraj  – ponudba za nakup nepremičnine – 
A«,

– za  nepremičnino  pod  točko  B:  »Ne 
odpiraj  –  ponudba  za  nakup  nepremični-
ne – B«,

– za  nepremičnino  pod  točko  C:  »Ne 
odpiraj  –  ponudba  za  nakup  nepremični-
ne – C«,

– za  nepremičnino  pod  točko  D:  »Ne 
odpiraj  –  ponudba  za  nakup  nepremični-
ne – D«,

– za  nepremičnino  pod  točko  E:  »Ne 
odpiraj  –  ponudba  za  nakup  nepremični-
ne – E«,

– za  nepremičnino  pod  točko  F:  »Ne 
odpiraj  –  ponudba  za  nakup  nepremični-
ne – F«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime 
in priimek (naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart pri-
spele po roku za oddajo ponudb, bodo v za-
prti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku 
ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne, 16. 7. 
2012, ob 10. uri, v prostorih Občine Lenart, 
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 
2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogle-

dom nepremičnin v času razpisa lahko zain-
teresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart 
pri Martinu Brezniku, martin.breznik@le-

nart.si,  tel.  7291322,  kjer  lahko  pridobijo 
tudi razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo 
ponudbe so objavljeni na spletni strani Obči-
ne Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki 
pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni 
pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

Št. 44/2012 Ob-3338/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premo-

ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe 
o  stvarnem premoženju  države  in  samou-
pravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list RS, 
št. 34/11, 42/11), Odloka o ustanovitvi Jav-
nega podjetja za gospodarjenje s stavbni-
mi  zemljišči  – uradno prečiščeno besedilo 
(MUV, št. 12/2009), sklepa št. 37, 18. redne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Mari-
bor, z dne 28. 5. 2012, Javno podjetje za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 
Grajska  ulica  7,  2000  Maribor  (v  nadalje-
vanju:  JP  GSZ  d.o.o.)  za  Mestno  občino 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje:
1.  Zemljišča,  parc.  št.  2277/36, 

v izmeri 9622 m2,  parc.  št.  2277/35,  v  iz-
meri 318 m2  in parc.  št.  2277/31,  v  izmeri 
5099 m2, vse k.o. 660 – Studenci, so v lasti 
Mestne občine Maribor in v naravi ležijo ob 
Dravograjski cesti na Studencih.

Zemljišča ležijo v območju, kjer velja 
Odlok o zazidalnem načrtu za sosesko S18 
– Studenci  II  (območje med Engelsovo,  I. 
Internacionale,  bodočo  cesto  Proletarskih 
brigad  in bodočo Šercerjevo cesto)  (MUV, 
št. 14/85, 15/97 in 24/03). Kupec zemljišč je 
dolžan zgraditi javno manjkajočo komunalno 
opremo in jo mora po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja brezplačno prenesti v  last  in 
upravljanje Mestne občine Maribor.

Zemljišča se prodajajo najmanj po iz-
hodiščni ceni 1.909.953,00 EUR. V ceni ni 
zajet 20 % DDV. Komunalni prispevek bo za-
računan pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
za kar bo izdana posebna odločba.

2. Zemljišče, parc. št. 2114/2, v izmeri 
676 m2, k.o. 680 – Tezno, je v lasti Mestne 
občine  Maribor  in  v  naravi  leži  na  koncu 
Mirne ulice na Tezno.

Po potrdilu o namenski rabi zemljišča 
je nepremičnina v skladu z Odlokom o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje ur-
banistične  zasnove  mesta  Maribor  (MUV, 
št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 
15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 
4/11, 12/11 in 23/11, 4/12) opredeljena kot 
stavbno  zemljišče  v  ureditvenem  območju 
naselja, po PUP površine za stanovanja.

Zemljišče se prodaja najmanj po izho-
diščni ceni 81.120,00 EUR. V ceni ni zajet 
20 % DDV. Komunalni prispevek bo zaraču-
nan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za 
kar bo izdana posebna odločba.

2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sode-

lujejo pravne in fizične osebe ter samostojni 
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati 
naslednje listine:

– pravne osebe, ki so registrirane v Re-
publiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpi-
su ustanovitve sub jekta, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz 
Ajpes-a in številke TRR,

– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo 
osebnega dokumenta in številko TRR,

– samostojni podjetniki morajo priložiti iz-
pis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni in številko TRR,

– pooblaščenci  pravnih  in  fizičnih  oseb 
morajo  priložiti  notarsko  overjeno  neome-
jeno  specialno  pooblastilo,  ki  se  nanaša 
na predmet javnega zbiranja ponudb,

– potrdilo o vplačani 10 % varščini. Ponu-
dniki vplačajo varščino v višini 10 % od obja-
vljene izhodiščne cene, na transakcijski ra-
čun JP GSZ d.o.o. 045150000651184, od-
prt pri NKBM d.d., najkasneje do 13. 7. 2012: 
in sicer pod tč. 1 v višini 190.995,30 EUR in 
pod tč. 2 v višini 8.112,00 EUR,

– tuja pravna ali fizična oseba mora zara-
di vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično 
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,

– v pisni ponudbi je potrebno navesti po-
nujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora 
navesti višjo ali vsaj objavljeno  izhodiščno 
ceno za posamezni sklop zemljišč,

– posebno izjavo ponudnika, da se stri-
nja s pogoji javnega zbiranja ponudb in me-
rilom za izbor ponudnika,

– in posebno izjavo ponudnika, da po-
nudba velja do 30. 9. 2012.

3. Kraj  in čas oddaje ponudb: ponudbe 
v zaprti ovojnici,  s pripisom: »Ponudba za 
nakup  zemljišča  –  z  navedeno  zaporedno 
številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo 
prispeti oziroma biti oddane na sedežu JP 
GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Mari-
bor, najkasneje do 16. 7. 2012, do 9. ure.

4. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb in postopek za izbor 
najugodnejšega ponudnika bo opravila Ko-
misija za izvedbo in nadzor prodaje ter na-
kupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb 
bo javno in sicer v ponedeljek, 16. 7. 2012 
ob 10. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o.

Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena cena. V primeru, 
da bosta  dva ali  več ponudnikov  ponudila 
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izved-
bo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih 
zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.

5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP 
GSZ d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da 
ne skleneta prodajne pogodbe z nobenim 
od ponudnikov.

6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. 

skleniti prodajno pogodbo najkasneje 
v  15  dneh  po  izdanem  sklepu  o  izbiri  po-
nudnika.

Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh 
po podpisu pogodbe.

Plačilo  kupnine  je  bistvena  sestavina 
pravnega  posla.  Kolikor  kupec  ne  porav-
na kupnine na način  in v roku, določenem 
v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna po-
godba  za  nično,  brez  izvedbe  posebne-
ga  postopka. Če  uspeli  ponudnik  po  svoji 
krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega 
stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. 
V  takšnem primeru varščina zapade v ko-
rist MOM.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi 
vseh  stroškov,  se  bo  kupcu  nepremičnina 
izročila  v posest,  v  zemljiško knjigo pa bo 
podan zemljiško knjižni predlog.

V  primeru,  da  najugodnejši  ponudnik 
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene po-
godbe,  lahko  prodajalec  sklene  pogodbo 
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez 
javnega zbiranja ponudb.
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7.  Varščina:  varščina  bo  izbranemu  po-
nudniku  vračunana  v  kupnino,  neizbranim 
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem skle-
pu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.

8. Plačilo stroškov: kupec se obveže pla-
čati kupnino, davek na dodano vrednost in 
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom 
prodaje in sicer v višini 1,5 % od izhodiščne 
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vklju-
čenim DDV.

9. Ustavitev postopka: JP GSZ 
d.o.o./MOM  lahko  karkoli  do  sklenitve  po-
godbe postopek prodaje ustavi.

Ogled  nepremičnin  je  možen  na  kra-
ju  samem.  Dodatne  informacije  lahko  do-
bite na tel. 02/220-14-22, 220-14-23 ali 
info@jp-gsz-mb.si.

Javno podjetje za gospodarjenje 
 s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Št. 294/2012 Ob-3355/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki  jo zastopa mag. 
Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona 
o  stvarnem premoženju  države  in  samou-
pravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list RS, 
št. 86/10, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, v na-
daljevanju Uredba), Odlokom o proračunu 
Občine  Izola za  leto 2012  (Uradne objave 
Občine  Izola,  št.  01/2012,  v  nadaljevanju 
Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z ne-
premičnim  premoženjem  Občine  Izola  za 
leto 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

2) Opis predmeta javnega zbiranja po-
nudb in izhodiščna cena:

Predmet javnega zbiranja ponudb so ne-
premičnine, kot sledi:

a) Posamezni del stavbe št. 48 v stavbi 
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc. 
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje 
št. 48, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. 
etaža)  večstanovanjske  stavbe,  na  naslo-
vu Južna cesta 20 v  Izoli,  v  skupni  izmeri 
96 m2, po izhodiščni ceni 141.950,00 EUR;

Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno 
v razpisnem postopku, in je bila določena na 
podlagi opravljene cenitve s strani sodnega 
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko.

Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega 
davka na dodano vrednost oziroma davka 
na promet nepremičnin.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo 
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar 
najmanj v višini izhodiščne cene.

Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe predstavlja bistveno se-
stavino pogodbe.

V primeru, da dva ponudnika s popolni-
mi ponudbami ponudita enako najvišjo vi-
šino nadomestila, se med njima, skladno 
z 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.

3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev 

lastninske pravice na zgoraj navedenih ne-
premičninah po  sklenitvi  prodajne pogod-
be.  Nepremičnine  so  naprodaj  po  načelu 
»videnokupljeno«.  Nepremičnina  bo  pro-
dana ponudniku, za katerega bo imenova-
na Komisija ugotovila, da je podal najugo-
dnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral 
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni 
po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice. V nasprotnem 
primeru se bo štelo, da je od nakupa od-
stopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati 
vplačano varščino.

Ponudnik mora imeti do dneva prijave 
na razpis poravnane vse obveznosti do Ob-
čine  Izola, v nasprotnem primeru Komisija 
ponudbe ne bo upoštevala.

Po plačilu celotne kupnine in po porav-
nanih vseh stroških se bo kupcu nepremič-
nina izročila v last in posest s pravico vpisa 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v zemljiški knjigi.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan  plačati  še  stroške  postopka,  pripada-
joči  davek,  overitev  podpisa  pri  notarju  in 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime.

4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepre-
mičnin, ki so predmet javnega razpisa

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za 
upravljanje z občinskim premoženjem, Po-
stojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-32, 
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlare-
vić,  elektronski  naslov:  posta.oizola@izo-
la.si.

Nepremičnine,  ki  so  predmet  javnega 
razpisa  si  je  mogoče  ogledati  po  predho-
dnem dogovoru z Vodjo Urada za upravlja-
nje z občinskim premoženjem Patricijo Fa-
bijančič  Močibob  oziroma  s  Tanjo Adamič 
(Višja svetovalka za stanovanjske zadeve in 
poslovne prostore, tel. 05/660-02-34).

5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik  je  dolžan  vplačati  varščino 

v višini 10 % izklicne cene na račun Obči-
ne Izola, TRR št.: 012400100006381, sklic 
00 4781952011. Neizbranim ponudnikom 
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po po-
teku roka veljavnosti ponudb oziroma po 
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. 
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogod-
be  v  roku  30  dni  od  poziva,  se  vplačana 
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogod-
be pa se ponudi drugemu najugodnejšemu 
ponudniku.

Ponudniki predložijo ponudbo na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije,  z  vsemi  potrebnimi  dokazili,  vključno 

s potrdilom o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene.

Razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni  strani:  http://www.izola.si,  oglasna 
deska.

Razpisno  dokumentacijo  se  lahko  pre-
vzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, 
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izte-
ka razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe  se predložijo  v  zaprti  ovojnici 

z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine pod točko »a/b«, najpozneje 
do 16. 7. 2012 do 24. ure, na naslov: Ob-
čina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma 
v delovnem času mogoče oddati tudi oseb-
no  na  vložišču  Občine  Izola,  Sončno  na-
brežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
3 mesece  od  dneva  zaključka  razpisnega 
roka.

6) Drugi pogoji
Ponudbo  lahko  podajo  domače  ali  tuje 

fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so 
državljani Republike Slovenije ali druge dr-
žave članice Evropske unije oziroma imajo 
sedež v državi članici Evropske unije.

Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje 
določene v  javnem  razpisu  in  razpisni  do-
kumentaciji.

Ponudba mora biti pripravljena na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Ponudbi morajo biti priložene vse zah-
tevane priloge, vključno z dokazilom o vpla-
čilu varščine.

Izbrani ponudnik prevzame nepremični-
ne z vsemi bremeni.

7) Postopek po odpiranju ponudb: odpi-
ranje ponudb se bo izvedlo dne 19. 7. 2012, 
v  sobi  št.  9,  Postojnska  ulica  3,  Izola,  1. 
nadstropje.  Nepravočasnih  in  nepopolnih 
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno 
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, posto-
pek odpiranja ponudb, ni javen.

8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka jav-

nega razpisa je Urad za upravljanje z občin-
skim premoženjem.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opra-
vljeni izbiri.

9)  Drugi  pogoji:  Občina  Izola  si  obdr-
ži  predkupno  pravico  pri  nadaljnji  prodaji 
nepremičnin  in  neodplačno  ter  časovno 
neomejeno  služnost  za  potrebe  izgradnje 
objektov  in  omrežja  javne  komunalne  in-
frastrukture.

10) Negativna pogodbena klavzula: Ob-
čina  Izola  lahko  kadarkoli  ustavi  postopek 
prodaje nepremičnin  in sklenitve pravnega 
posla, pri čemer ponudnikom povrne doka-
zljive stroške v postopku javnega razpisa.

Občina Izola



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 50 / 29. 6. 2012 / Stran 1513 

Št. 101-2/2012 Ob-2128/12
Pravila Sindikata komunalnega podje-

tja Komunale Cerknica, ki so bila vpisana 
v  evidenci  statutov  sindikatov  pri  Upravni 
enoti Cerknica, pod zaporedno številko 12, 
dne 20. 4. 1993, se prenehajo hraniti in se 
izbrišejo  iz  evidence  z  dnem  dokončnosti 
te odločbe.

Št. 101-2/2012 Ob-2804/12
Sindikat Podjetja turizem Kras, distinacij-

ski menagment d.d., ki je vpisan v evidenco 
hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Postojna, pod zaporedno številko 48/2009, 
se spremeni naziv sindikata tako, da se gla-
si: KNSS-NEODVISNOST, Sindikat podje-
tja Postojnska jama d.d.

Sprememba naziva sindikata je vpisana 
v evidenco hrambe statutov, pod zaporedno 
številko 57/2012. Sedež sindikata je nespre-
menjen: Jamska cesta 30, Postojna.

Št. 101-42/2012-6 Ob-3041/12
Upravna enota Ljub ljana, Izpostava 

Center, z dnem 1. 6. 2012 sprejme v hram-
bo statut z nazivom »Statut Sindikata de-
lavcev  Deželne  banke  Slovenije,  članice 
SBS« in ga vpiše v evidenco statutov sin-
dikatov, pod zaporedno številko 341, za 
sindikat z imenom: Sindikat delavcev De-
želne banke Slovenije,  kratico: Sindikat 
DBS,  in  sedežem: Kolodvorska ulica 9, 
Ljub ljana.

Št. 101-9/2012-2 Ob-3118/12
Statut z nazivom Pravila sindikata pod-

jetja Oskrbni center d.o.o.,  ki  je  hranjen 
v Upravni enoti Maribor, na podlagi odloč-
be številka 141-10-074/93-0800-10, z dne 

25.  5.  1993  in  vpisan  v  evidenco  statutov 
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod 
zaporedno številko 74/1993, z dne 24. 5. 
1993, se zbriše  iz evidence statutov sindi-
katov z dne 15. 5. 2012.

S  tem  se  iz  evidence  statutov  sindika-
tov pri upravni enoti Maribor izbriše sindi-
kat z nazivom Sindikat delavcev trgovine 
Slovenije, Sindikat Oskrbni center d.o.o., 
Maribor,  s  sedežem  Svetozarevska 10, 
Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor, pod zapore-
dno številko 8/2012, z dne 7. 6. 2012.

Št. 101-3/2012-3 Ob-3231/12
Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava 

Šiška,  se  z  dnem  31.  1.  2012  v  evidenci 
statutov sindikatov izbrišejo Pravila/statut 
sindikata SKEI Sindikat Iskra Invest d.d., 
in sicer z naslednjimi podatki:

– zaporedna  številka  vpisa  v  evidenco: 
134,

– ime in kratica sindikata: SKEI Sindikat 
Iskra Invest d.d.,

– sedež  sindikata:  Stegne 25a, Ljub-
ljana.

Št. 101-24/2011-7 Ob-3233/12
Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava Ši-

ška, se z dnem 16. 9. 2011 v evidenci statu-
tov sindikatov izbrišejo Pravila/statut sindi-
kata Sindikat kmetijska zadruga Medvode 
z.o.o., in sicer z naslednjimi podatki:

– zaporedna številka vpisa v evidenco: 6
– ime in kratica sindikata: Sindikat kme-

tijska zadruga Medvode z.o.o.
– sedež  sindikata:  Cesta ob Sori 11, 

1215 Medvode.

Evidence sindikatov



Stran 1514 / Št. 50 / 29. 6. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-3200/12
Likvidacijska  upraviteljica  družbe  Euro-

jan  finančni  inženiring,  d.o.o.,  Ljub ljana  – 
v likvidaciji, Ulica Manice Komanove 6, Ljub
ljana; matična št.: 1327739000, davčna šte-
vilka: SI 27323242, skladno s 412. členom 
ZGD-1 objavlja poziv upnikom, da prijavijo 
svoje terjatve (skupaj z dokazili o temelju 
in višini terjatve), v 30 dneh od objave tega 
poziva v Uradnem listu RS, na naslov likvi-
dacijske  upraviteljice:  ERIP  d.o.o.  (upra-
viteljica  mag.  Ermina  Bajuk)  Slovenčeva 
127, Ljub ljana, z oznako »prijava terjatev 
Eurojan«.

Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 13. 6. 
2012 sprejelo sklep, SRG 2012/23229, da 
se  začne  postopek  likvidacije  na  podlagi 
sklepa  skupščine  z  dne  18.  4.  2012.  Na 
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljub
ljani,  opr.  št.  Ng  14/2012  za  likvidacijsko 
upraviteljico  sem  bila  imenovana  Ermina 
Bajuk.  Likvidacijska  upraviteljica  poziva 
dolžnike,  da  nemudoma  poravnajo  svoje 
obveznosti.

Likvidacijska upraviteljica  
mag. Ermina Bajuk

 Ob-3332/12
Na  podlagi  sklepa  skupščine  delničar-

jev družbe z dne 22. maja 2012  in objave 
sklepa v sodnem registru z dne 4. 6. 2012, 
družba Janus družba za finančno in poslov-
no  svetovanje  d.d.  –  v  likvidaciji,  Cankar-
jeva ulica 6, Maribor, mat. št. 1631373000 
ponovno poziva morebitne upnike in delni-
čarje, da prijavijo svoje terjatve. Rok za pri-
javo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo 
delnice na prinosnika,  je 30 dni od objave 
sklepa. Prijavo  izvedejo  na  sedež  družbe. 
Terjatve  je potrebno prijaviti  s priporočeno 
pošto s pripisom: prijava terjatev. Upniki mo-
rajo prijavi predložiti usrezna dokazila.

Likvidacijska upravitelja

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-3347/12
Samo Rugelj, kot direktor družbe UMco 

d.d., mat. št. 5618576000, na podlagi 
377. člena ZGDF objavljam:

»Družbenika družbe sta dne 28. 3. 2012 
sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala:  iz  dosedanjih  625.938,91  EUR  se 
zmanjša za 600.938,91 EUR, tako da po 
zmanjšanju znaša 25.000,00 EUR. Zmanj-
šanje osnovnega kapitala se izvede z zdru-
ževanjem delnic in sicer v razmerju 0,16666 
nove delnice za vsako 1 dosedanjo delnico, 
tako da ima družba sedaj 25.000 delnic po 
nominalni vrednosti 1,00 EUR.

Pozivam upnike, da se zglasijo na sede-
žu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala. Upnikom, ki ne 
bodo soglašali z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala, bo družba poravnala zahtevke ali 
zagotovila varščino.«

UMco d.d. 
direktor Samo Rugelj

Sklici skupščin 

 Ob-3316/12
Popravek

Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
spremembe) in 38.–40. člena Statuta Kovi-
noplastike  Lož  d.d.,  nadzorni  svet  družbe 
objavlja popravek besedila objave 18. re-
dne skupščine, katere sklic  je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 45, dne 15. 6. 2012:

1. Uprava družbe Kovinoplastike Lož dne 
17. 7. 2012 sklicuje 18. redno skupščino.

2. Besedilo 4. točke objavljenega dnev-
nega reda se bere pred tekstom »Gradivo«.

Predsednik nadzornega sveta  
družbe Kovinoplastika Lož  

Branko Troha

 Ob-3306/12
Na podlagi točke 14 Statuta družbe SGP 

Pomgrad  d.d.  in  Zakona  o  gospodarskih 
družbah (ZGD1), sklicuje uprava družbe

19. skupščino
delničarjev družbe SGP Pomgrad d.d., 

Bakovska ulica 31, Murska Sobota,
ki bo v sredo, dne 1. 8. 2012, ob 10. uri, 

v poslovnih prostorih upravne stavbe druž-
be SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 
Murska Sobota.

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 pristojen notar, ki ugotavlja za-
konitost 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 6.295.985,02 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 SGP Pomgrad, 
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  poročilo  za  skupščino,  kjer 
je  zavzel  tudi  stališče  do  revizorjevega 
poročila.  Družba  je  ob  zaključku  poslov-
nega  leta  2011  izkazala  dobiček  v  višini 
6.295.985,02  EUR.  Upoštevajoč  rezultate 
poslovanja in likvidnostne situacije, predla-
gatelja sklepov predlagata, da bilančni dobi-
ček 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 skla-
dno z določbo prvega odstavka 297.a člena 
ZGD1 nadzorni 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 delničarji, 
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 26. 7. 
2012. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pra-
vice na skupščini prek zakonitih zastopnikov 
in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano 
v pisni obliki  in ga je potrebno predložiti 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  ZGD1  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 ZGD1 ali volilne predloge za 

Objave gospodarskih družb
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volitve članov nadzornega sveta ali revizor-
jev iz 301. člena ZGD1. Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi oziroma sporoči na 
način  iz  296.  člena  ZGD1,  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 ZGD1 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, pri Alenki Sa-
mec Radonjić.

SGP Pomgrad d.d.  
uprava  

Tadej Ružič, univ. dipl. prav.  
Boris Sapač, univ. dipl. inž. gradb.  

Igor Banič, univ. dipl. ekon.

 Ob-3307/12
Uprava  družbe  Julon,  d.d.,  Ljub ljana, 

Letališka cesta 15, na podlagi drugega od-
stavka 295.  člena Zakona o gospodarskih 
družbah  (ZGD1)  in  člena  15.4.1.  Statuta 
družbe sklicuje

18. skupščino
družbe Julon, d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, dne 30. 7. 2012, 
ob  13.30,  v  sejni  sobi  na  sedežu  družbe 
v Ljub ljani, Letališka cesta 15, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti  in  imenovanje  organov  skupščine 
ter predstavitev notarja.

Predlog  sklepa uprave:  skupščina  ime-
nuje za predsednika skupščine Kranjc Gre-
gorja,  preštevalca  glasov  in  ugotavlja  pri-
sotnost notarke Nade Kumar za sestavo 
notarskega zapisa ter sklepčnost skupščine.

2. Nagovor predsednika uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom družbe za leto 2011, vključno s seznani-
tvijo s prejemki članov uprave in nadzornega 
sveta,  revizorjevim poročilom  in  poročilom 
nadzornega  sveta  ter  odločanje  o  uporabi 
bilančnega  dobička  in  podelitvi  razrešnice 
članom uprave in nadzornega sveta.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega 
sveta:

a) Skupščina se seznani z  letnim poro-
čilom, vključno s prejemki članov uprave in 
nadzornega  sveta,  poročilom  nadzornega 
sveta  o  preveritvi  letnega  poročila  za  leto 
2011  in pozitivnim mnenjem k poročilu  re-
vizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno 
leto 2011.

b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 
v višini 1.058.552,95 EUR se uporabi za 
razporeditev v druge rezerve iz dobička.

c)  Skupščina  podeli  razrešnico  članom 
uprave za leto 2011.

d) Skupščina  podeli  razrešnico  članom 
nadzornega sveta za leto 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se predlog nadzornega sveta, da se 
za revizorja računovodskih  izkazov za  leto 
2012 imenuje revizorsko hišo KPMG Slove-
nija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna 
cesta 8a, Ljub ljana.

Pogoji  za  glasovanje  in  udeležbo  na 
skupščini

Dostop do gradiva za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z obra-

zložitvijo  predlogov,  predlaganimi  sklepi, 
letnim  poročilom,  poročilom  nadzornega 
sveta, predlogom sprememb in dopolnitev 
statuta ter drugim gradivom iz drugega od-
stavka  297.a  člena  ZGD1,  je  delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe, na naslovu 
Letališka cesta 15, Ljub ljana, vsak delovni 
dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji,  katerih  skupni  deleži  dose-

gajo  dvajsetino  osnovnega  kapitala,  lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloči, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Uprava bo skladno s tretjim odstav-
kom 298. člena ZGD1 objavila 14 dni pred 
skupščino le tiste dodatne točke, za katere 
bodo  delničarji  zahtevo  posredovali  upra-
vi družbe najpozneje  sedem dni po objavi 
tega sklica.

Delničarji  lahko  k  vsaki  točki  dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov. Predloge sklepov bo uprava družbe 
objavila na način iz 296. člena ZGD1 le, če 
bo delničar – predlagatelj v sedmih dneh po 
objavi tega sklica skupščine, poslal razumno 
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo 
na  skupščini  ugovarjal  predlogu  uprave  in 
nadzornega sveta ter da bo druge delničar-
je pripravil do tega, da bodo glasovali za 
njegov predlog.

Zahtevek  za  dodatno  točko  dnevnega 
reda, morebitne nasprotne predloge in poo-
blastila lahko delničarji posredujejo tudi na 
faks 01/58-42-393.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja  in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda in izvršujejo svojo pravico do obvešče-
nosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se  lahko udeležijo  in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico  le tisti del-
ničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščino tako, da uprava družbe prejme njihovo 
prijavo  najmanj  konec  četrtega  dne  pred 
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem  skupščine,  to  je  26.  7.  2012. 
Prijava se pošlje na naslov družbe v Ljub
ljani, Letališka cesta 15 – za skupščino.

Delničar  uresničuje  svoje  pravice  na 
skupščini osebno, po pooblaščencu ali za-
konitem zastopniku. Delničarji oziroma nji-
hovi  zakoniti  zastopniki  ali  pooblaščenci, 
se  morajo  na  zahtevo  izkazati  z  osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra, 
odločbo oziroma z drugo ustrezno listino iz 
katere izhaja pravica za zastopanje.

Če  skupščina  ob  določeni  uri  ne  bo 
sklepčna,  bo  ponovno  zasedanje  istega 
dne, ob 14.30 na istem kraju. Na ponovnem 
zasedanju  bo  skupščina  veljavno  sklepala 
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Julon d.d.  
Uprava

 Ob-3308/12
Uprava družbe Aquaset Tekstilna tovar-

na  d.d.,  Letališka  cesta  15,  Ljub ljana,  na 
podlagi  drugega  odstavka  295.  člena  Za-
kona  o  gospodarskih  družbah  (ZGD1)  in 
člena 6.3 Statuta družbe sklicuje

16. skupščino
družbe Aquaset d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 30. 7. 2012, 
ob 13. uri,  v sejni sobi na sedežu družbe, 
v Ljub ljani, Letališka cesta 15, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti  in  imenovanje  organov  skupščine 
ter predstavitev notarja.

Predlog  sklepa uprave:  skupščina  ime-
nuje  za  predsednika  skupščine  Saša Mu-
minovića,  preštevalca  glasov  in  ugotavlja 
prisotnost notarke Nade Kumar za sestavo 
notarskega zapisa ter sklepčnost skupščine.

2. Nagovor predsednika uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom družbe za leto 2011, vključno s seznani-
tvijo s prejemki članov uprave in nadzornega 
sveta,  revizorjevim poročilom  in  poročilom 
nadzornega  sveta  ter  odločanje  o  uporabi 
bilančnega  dobička  in  podelitvi  razrešnice 
članom uprave in nadzornega sveta.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega 
sveta:

a) Skupščina se seznani z  letnim poro-
čilom, vključno s prejemki članov uprave in 
nadzornega  sveta,  poročilom  nadzornega 
sveta  o  preveritvi  letnega  poročila  za  leto 
2011  in pozitivnim mnenjem k poročilu  re-
vizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno 
leto 2011.

b) Na predlog uprave in nadzornega sve-
ta  se  bilančni  dobiček  leta  2011  v  znesku 
129.624,70 EUR razporedi v druge rezerve 
iz dobička.

c)  Skupščina  podeli  razrešnico  članom 
uprave za leto 2011.

d) Skupščina  podeli  razrešnico  članom 
nadzornega sveta za leto 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se predlog nadzornega sveta, da se 
za revizorja računovodskih  izkazov za  leto 
2012 imenuje revizorsko hišo KPMG Slove-
nija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna 
cesta 8a, Ljub ljana.

Pogoji  za  glasovanje  in  udeležbo  na 
skupščini

Dostop do gradiva za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z obra-

zložitvijo  predlogov,  predlaganimi  sklepi, 
letnim  poročilom,  poročilom  nadzornega 
sveta, predlogom sprememb in dopolnitev 
statuta ter drugim gradivom iz drugega od-
stavka  297.a  člena  ZGD1  je  delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe, na naslovu 
Letališka cesta 15, Ljub ljana, vsak delovni 
dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji,  katerih  skupni  deleži  dose-

gajo  dvajsetino  osnovnega  kapitala,  lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloči, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Uprava bo skladno s tretjim odstav-
kom 298. člena ZGD1 objavila 14 dni pred 
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skupščino le tiste dodatne točke, za katere 
bodo  delničarji  zahtevo  posredovali  upra-
vi družbe najpozneje  sedem dni po objavi 
tega sklica.

Delničarji  lahko  k  vsaki  točki  dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov. Predloge sklepov bo uprava družbe 
objavila na način iz 296. člena ZGD1 le, če 
bo delničar – predlagatelj v sedmih dneh po 
objavi tega sklica skupščine, poslal razumno 
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo 
na  skupščini  ugovarjal  predlogu  uprave  in 
nadzornega sveta ter da bo druge delničar-
je pripravil do tega, da bodo glasovali za 
njegov predlog.

Zahtevek  za  dodatno  točko  dnevnega 
reda, morebitne nasprotne predloge in poo-
blastila lahko delničarji posredujejo tudi na 
faks 01/58-42-393.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja  in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda in izvršujejo svojo pravico do obvešče-
nosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine  se  lahko  udeležijo  in  na  njej 
uresničujejo  glasovalno  pravico  le  tisti  del-
ničarji,  ki  prijavijo  svojo  udeležbo  na  skup-
ščino tako, da uprava družbe prejme njiho-
vo prijavo najmanj konec četrtega dne pred 
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih  papirjev  konec  četrtega  dne  pred 
zasedanjem skupščine, to je dne 26. 7. 2012. 
Prijava se pošlje na naslov družbe v Ljub ljani, 
Letališka cesta 15 – za skupščino.

Delničar  uresničuje  svoje  pravice  na 
skupščini osebno, po pooblaščencu ali za-
konitem zastopniku. Delničarji oziroma nji-
hovi  zakoniti  zastopniki  ali  pooblaščenci, 
se  morajo  na  zahtevo  izkazati  z  osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra, 
odločbo oziroma z drugo ustrezno listino iz 
katere izhaja pravica za zastopanje.

Če  skupščina  ob  določeni  uri  ne  bo 
sklepčna,  bo  ponovno  zasedanje  istega 
dne, ob 14. uri, na istem kraju. Na ponov-
nem zasedanju bo skupščina veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Aquaset d.d.  
Uprava

 Ob-3309/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in Statuta družbe TRIMO d.d., Prijatelje-
va cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava

20. skupščino
delniške družbe TRIMO,

ki bo v četrtek, 9. 8. 2012, ob 12. uri, na 
sedežu družbe TRIMO, Prijateljeva cesta 12, 
8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom:

1.  Otvoritev  skupščine,  ugotovitev  pri-
sotnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Ugotovi se prisotnost na skupščini, ime-
nujejo se:

Predsednik skupščine: Matej Ružič.
Preštevalki glasov: Mija Kukenberger in 

Polonca Zajc Brandstatter.
2.  Seznanitev  z  letnim  poročilom,  od-

ločanje  o  uporabi  bilančnega  dobička  za 
leto 2011 in odločanje o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 
2011 znaša 13.923.197,00 EUR.

Bilančni  dobiček  v  višini 
13.923.197,00 EUR ostane nerazdeljen, 
odločanje  o  njegovi  uporabi  se  prenese 
v naslednje leto.

Skupščina  podeli  razrešnico  upravi  in 
članom  nadzornega  sveta  družbe  za  po-
slovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za  revizorja  družbe  za  poslovno  leto 

2012 se imenuje družba REMARS, podjetje 
za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, 
Ljub ljana.

Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žet-
ko iz Novega mesta.

Gradivo
Celotno  gradivo  za  skupščino  skupaj 

s predlogi sklepov in obrazložitvami predla-
gateljev sklepov je delničarjem na vpogled 
v  tajništvu uprave, na sedežu družbe TRI-
MO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Treb-
nje, vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.

Predlogi delničarjev in pravica do obve-
ščenosti

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 skupščina odloča, ali če 
skupščina  pri  posamezni  točki  dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi po-
slati najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Delničarji  lahko k vsaki  točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog  delničarja  se  objavi  in  sporoči  le, 
če je delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca  skupščine  poslal  družbi  razumno  ute-
meljen  predlog  in  pri  tem  sporočil,  da  bo 
na skupščini ugovarjal predlogu organa vo-
denja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Vsak delničar lahko na skupščini uresni-
čuje svojo pravico do obveščenosti iz prve-
ga odstavka 305. člena Zakona o gospodar-
skih družbah.

Pogoji udeležbe
Pravico  do  sodelovanja  in  odločanja 

na skupščini  imajo delničarji,  ki  so vpisani 
v delniško knjigo na presečni dan skladno 
297.  členu  Zakona  o  gospodarskih  druž-
bah ZGD1 konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine  oziroma njihovi  poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava 
udeležbe na skupščini bo prispela na sedež 
družbe najkasneje 3 dni pred skupščino.

Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni  udeleženci  na  skupščini  so 

se  vsaj  pol  ure pred začetkom skupščine 
dolžni  vpisati  v  listo  udeležencev  in  pre-
vzeti glasovnice. Delničarji  in njihovi poo-
blaščenci se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz 
sodnega registra oziroma drugim dokazi-
lom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni.

Na  skupščini  se  odloča  o  objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Glasovanje je javno.

TRIMO d.d.  
Uprava

 Ob-3314/12
Na podlagi 44. člena Statuta družbe
D.P.  DAJ  DAM  družba  pooblaščenka 

d.d., uprava sklicuje

7. skupščino družbe
D. P. DAJ DAM družba pooblaščenka 

d.d. Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v torek, 31. 7. 2012, ob 10. uri, 

v gostilni Livada v Ljub ljani, Hladnikova 15, 
z naslednjim dnevnim redom:

I. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za  predsedujočo  skupščini:  Branka 

Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Matevž Kogej, Re-

fad Mešić.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

Nada Kumar.
II.  Seznanitev  z  letnima  poročiloma  za 

leto 2010, 2011 in pisnima poročiloma nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila 
po 282. členu Zakona o gospodarskih druž-
bah za leta 2010 in 2011 ter podelitev razre-
šnice direktorju in nadzornemu svetu družbe 
za leta 2010 in 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu 
z 294. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah skupščina potrjuje in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta v poslovnih letih 2010 
in 2011 ter jima podeljuje razrešnico.

III. Obravnava gradiva in predlogov skle-
pov za skupščino družbe Daj Dam d.d., ki bo 
v torek, 31. julija 2012.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini,  da  potrdi  vse  predlagane  sklepe  za 
skupščino družbe Daj Dam d.d.:

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: Ma-

tevž Kogej in Refad Mešić.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

Nada Kumar.
2.a)  Seznanitev  z  letnim  poročilom  za 

leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila po 282. členu Zakona o gospodar-
skih družbah.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
za  leto  2011,  z  revizorjevim  poročilom  in 
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega 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.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni  dobiček  na  dan  31.  12.  2011 
v znesku 228.600,70 EUR se uporabi:

– 215.044,50 EUR za dividendo – to 
je  5,50  EUR  bruto  dividende  na  delnico. 
Družba bo delničarjem izplačala dividende 
najkasneje do 15. 12. 2012 in sicer po sta-
nju  delničarjev,  vpisanih  v  delniško  knjigo 
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri 
KDD – Centralni klirinškodepotni družbi d.d. 
Ljub ljana, na dan zasedanja skupščine.

– 13.556,20 EUR je nerazporejen dobi-
ček, ki se prenese v naslednje leto.
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2.c)  Podelitev  razrešnice  upravi  in  čla-
nom nadzornega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu 
z 294. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah skupščina potrjuje in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 
ter jima podeljuje razrešnico.

3. Sklep skupščine na podlagi 330 člena 
ZGD1 za prenos premoženja družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
soglaša s sklenitvijo pogodbe o prodaji in 
nakupu  nepremičnin,  gostinske  opreme  in 
drobnega inventarja ter prenosu zaposlenih 
v skladu s 330 členom ZGD1.

IV. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

– Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 
znaša 3.886,43 EUR in se v celoti prenese 
v naslednje leto.

– V  primeru  potrditve  sklepa  na  skup-
ščini  o  delitvi  bilančnega dobička  v  družbi 
Gostinsko podjetje Daj Dam d.d. bo bilančni 
dobiček v družbi pooblaščenki znašal doda-
tnih 168.285,50 EUR in se v celoti nameni 
za dividende, tako, da bruto dividenda na 
delnico znaša 5,50 EUR.

Dividende bo družba izplačala najkasne-
je do 15. 12. 2012 tistim delničarjem, ki bodo 
kot imetniki delnic vkjiženi v delniški knjigi, 
na dan zasedanja skupščine.

Gradivo  za  skupščino  s  predlogi  skle-
pov in obrazložitvami k vsaki točki dnevne-
ga reda, vključno z Letnimi poročili 2010 in 
2011, Poročili nadzornega sveta o preveritvi 
letnih  poročil,  je  delničarjem  dostopno  na 
pogled  v  tajništvu  uprave  družbe  na  na-
slovu:  Resljeva  cesta  48,  Ljub ljana,  vsak 
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva 
objave sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

Delničarji  lahko k vsaki  točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz  300.  člena  ZGD1  (v  nadaljevanju  na-
sprotni predlog). Nasprotni predlog se obja-
vi in sporoči na način iz 296. člena ZGD1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica  skupščine,  družbi  poslal  predlog  za 
objavo v skladu s 300. členom ZGD1. Pre-
dlog sklepa se pošlje na naslov: D. P. DAJ 
DAM  družba  pooblaščenka  d.d.,  Resljeva 
cesta 48, 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:  D.  P.  DAJ  DAM  druž-
ba  pooblaščenka  d.d.,  Resljeva  cesta  48, 
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 ima-
jo  imetniki  navadnih  delnic,  ki  so  vpisani 
v centralni  register nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem  skupščine  in  bodo  do  istega 
dne  pisno  prijavili  svojo  udeležbo  v  tajni-
štvu  družbe  na  naslovu:  D.  P.  DAJ  DAM 

družba  pooblaščenka  d.d.,  Resljeva  48, 
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.

D. P. DAJ DAM  
družba pooblaščenka d.d.

direktor družbe
Martin Horvatič

 Ob-3315/12
Na  podlagi  50.  člena  Statuta  družbe 

Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d., uprava 
sklicuje

18. redno skupščino družbe
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d. 

Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v torek, 31. 7. 2012, ob 12. uri, 

v gostilni Livada v Ljub ljani, Hladnikova 15, 
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: Ma-

tevž Kogej, Refad Mešić.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

Nada Kumar.
2.a)  Seznanitev  z  letnim  poročilom  za 

leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila po 282. členu Zakona o gospodar-
skih družbah.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
za  leto  2011,  z  revizorjevim  poročilom  in 
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega 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.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni  dobiček  na  dan  31.  12.  2011 
v znesku 228.600,70 EUR se uporabi:

– 215.044,50 EUR za dividendo – to 
je  5,50  EUR  bruto  dividende  na  delnico. 
Družba bo delničarjem izplačala dividende 
najkasneje do 15. 12. 2012 in sicer po sta-
nju  delničarjev,  vpisanih  v  delniško  knjigo 
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri 
KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. 
Ljub ljana, na dan zasedanja skupščine.

– 13.556,20 EUR je nerazporejen dobi-
ček, ki se prenese v naslednje leto.

2.c)  Podelitev  razrešnice  upravi  in  čla-
nom nadzornega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu 
z 294. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah skupščina potrjuje in odobri delo uprave 

in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 
ter jima podeljuje razreš nico.

3. Sklep skupščine na podlagi 330 člena 
ZGD1 za prenos premoženja družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
soglaša s sklenitvijo pogodbe o prodaji in 
nakupu  nepremičnin,  gostinske  opreme  in 
drobnega inventarja ter prenosu zaposlenih 
v skladu s 330. členom ZGD1.

4.  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: BO CONSULTING d.o.o., 
Neubergerjeva 9, 1130 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 preve-
ritvi  letnega poročila,  je delničarjem dosto-
pno v  tajništvu uprave družbe na naslovu: 
Daj Dam d.d., Resljeva 48, Ljub ljana, in 
sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času 
od dneva objave sklica skupščine do vključ-
no  dneva  zasedanja  skupščine.  V  skladu 
s 296.  člena ZGD1  je  sklic  z utemeljitvijo 
objavljen tudi na spletni strani družbe, www.
daj-dam.si, na isti spletni strani so objavljeni 
obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za 
uresničevanje  glasovalne  pravice  po  poo-
blaščencu.

Delničarji  lahko k vsaki  točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD1 (v nadaljevanju naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine,  družbi  poslal  predlog  za  obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Daj Dam d.d., 
Resljeva 48, 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: Daj Dam d.d., Resljeva 
48, 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  ima-
jo  imetniki  navadnih  delnic,  ki  so  vpisani 
v  centralni  register  nematerializiranih  vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem  skupščine  in  bodo  do  istega 
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu 
družbe na naslovu: Daj Dam d.d., Resljeva 
48, 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 
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mora  predložiti  najkasneje  na  skupščini 
pisno  pooblastilo,  ki  ostane  shranjeno  pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.

Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d.
direktor družbe

Bojan Zorc

Št. 04/2012 Ob-3318/12
Na  podlagi  6.  člena  Statuta  družbe  Iz-

letnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje, 
sklicuje uprava družbe

16. redno sejo skupščine
Izletnik Celje d.d., Celje

Dnevni red za 16. redno sejo skupščine 
družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 28. 8. 
2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v sejni 
sobi na AP Celje.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov 
skupščine in predstavitev notarja.

Predlog sklepa (predlagatelj uprava): 
skupščina  izvoli  predsednika  skupšči-
ne predstavnika odvetniške pisarne Grubar 
iz Maribora in dve preštevalki glasov: Anico 
Vojkovič in Brigito Rančigaj, ter ugotovi, da 
seji prisostvuje povabljena notarka, Katja 
Fink iz Celja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Vodstvo seje prevzame izvoljeni predse-

dnik skupščine, ki ugotovi sklepčnost.
3. Predstavitev letnega poročila in poro-

čila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika 
Celje d.d. za leto 2011.

Predlog sklepa (predlagatelja uprava in 
nadzorni svet): skupščina se seznani s po-
ročilom nadzornega sveta o poslovanju Iz-
letnika Celje d.d. za leto 2011.

4. Obravnava in odločanje o pokrivanju 
bilančne izgube za leto 2011 ter o podelitvi 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa (predlagatelja uprava in 
nadzorni svet):

a)  Skupščina  sprejme  sklep,  da  se  bi-
lančna izguba poslovnega leta 2011 v višini 
4.279.422,40 EUR pokrije:

– v breme prenesenega čistega poslov-
nega izida v višini 287.660,88 EUR,

– v breme drugih rezerv iz dobička v vi-
šini 2.145.698,10 EUR,

– v  breme  zakonskih  rezerv  v  višini 
598.556,29 EUR in

– v  breme  kapitalskih  rezerv  v  višini 
1.247.507,13 EUR.

b) Skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta za leto 2011 in jima 
podeljuje razrešnico.

5. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni 

svet): skupščina imenuje za leto 2012 revi-
zorja KPMG Slovenija iz Ljub ljane.

6. Odstop dosedanjih članov nadzornega 
sveta  in  izvolitev novih članov nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni 
svet):

a) Skupščina se seznani z odstopom čla-
nov nadzornega sveta: Aleš Cerkvenik je 
podal odstopno izjavo in odstopil dne 7. 9. 
2011, Milan Šajn je podal odstopno izjavo in 
odstopil dne 7. 5. 2012.

b) Skupščina z dnem sklicane skupščine, 
to je 28. 8. 2012, za dobo štirih let imenuje 
za člane nadzornega sveta: Roberta Ribič 
in Vojka Medved.

Udeležba na skupščini
Skupščine  se  lahko  udeležijo  delničar-

ji,  zastopniki  in  njihovi  pooblaščenci.  Poo-
blastilo mora biti pisno in dostavljeni Tatja-

ni Pungaršek vsaj 3 dni pred zasedanjem 
skupščine in ves čas trajanja shranjeno na 
sedežu družbe.

Pravico  do  udeležbe  na  skupščini  lah-
ko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi 
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo 
v Klirinško depotni družbi na osnovi zadnje-
ga obvestila družbe pred sklicem skupščine.

Vsak  delničar  ali  njegov  pooblaščenec 
mora najaviti udeležbo na skupščini v pisni 
obliki najkasneje tri dni pred zasedanjem 
skupščine (do vključno 24. 8. 2012). Delni-
čarje,  ki  so  podpisali  pooblastilo,  bodo  na 
skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.

Prosimo  udeležence,  da  se  prijavijo 
v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred 
začetkom  zasedanja.  V  sprejemni  pisarni 
najavljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih  delničarjev  oziroma  pooblaščencev 
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo 
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sprememb in dopolnitev Statuta družbe, 
je na vpogled vsak delovni dan, na sedežu 
družbe, od 11. do 13. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi 
sklica skupščine družbi pisno podajo razu-
mno utemeljen nasprotni predlog. Uprava 
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela 
svoja  stališča  najkasneje  12  dni  po  sklicu 
skupščine  in  obvestila  delničarje  z  objavo 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, z is-
tim dnevnim redom, ob 9. uri. Skupščina bo 
takrat veljavno odločala ne glede na višino 
zastopanega osnovnega kapitala.

Izletnik Celje d.d.  
direktor podjetja  

Darko Šafarič dipl. ekon.

 Ob-3322/12
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Me-

nina, pro izvodnja pogrebne opreme, d.d., 
Kamnik (v nadaljevanju »družba«), uprava 
družbe sklicuje

21. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d., 

Kamnik,
ki bo dne 31. 7. 2012, ob 13. uri, na se-

dežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 

Menina  d.d.,  konsolidiranim  letnim  poroči-
lom skupine Menina za leto 2011 z mnenjem 
revizorja  in  poročilom  nadzornega  sveta 
o preveritvi  in potrditvi  letnih poročil, spre-
jem sklepov o uporabi bilančnega dobička in 
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu za leto 2011 ter seznanitev s prejemki 
članov organov vodenja in nadzora družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini naslednji sklep:

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 

2011 znaša 202.811,15 EUR in se del bi-
lančnega dobička v višini 169.319,40 EUR 
nameni za dividende delničarjem, ki so na 
dan 27. 7. 2012 vpisani v delniški knjigi pri 
Klirinško depotni družbi. Delničarjem se naj-
kasneje do 30. 9. 2012 izplača dividenda, ki 
znaša 3,70 EUR bruto na delnico. Izplačilo 
se izvrši iz ostanka prenesenega čistega do-
bička leta 2010 in iz ustreznega dela čistega 
dobička  leta  2011.  O  ostanku  bilančnega 
dobička bo odločeno v naslednjih poslovnih 
letih (preneseni dobiček).

b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave 
v letu 2011 in ji podeli razrešnico.

c) Skupščina potrdi  in odobri delo nad-
zornega sveta v letu 2011 in mu podeli raz-
rešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini nasle-
dnji sklep:

Predlog  sklepa:  za  revizorja  družbe  za 
leto 2012 se imenuje revizorsko družbo ABC 
revizija, d.o.o., Ljub ljana.

Sklic skupščine je objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani 
družbe, http://www.menina.si/.

Gradivo  za  skupščino  s  predlogi  skle-
pov,  obrazložitvami  in  utemeljitvami,  letno 
poročilo, poročilo nadzornega sveta in drugi-
mi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena 
ZGD1, je delničarjem na vpogled v tajništvu 
družbe Menina, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, 
Trg padlih borcev 3, vsak delavnik, med 9. 
in 12. uro, v času od dneva objave sklica do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar  lahko  k  vsaki  točki  dnevnega 
reda v pisni obliki sporoči predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD1  in 301. člena ZGD1, 
s  predlogom,  da  se  ti  objavijo,  le,  če  bo 
delničar  v  sedmih  dneh  po  objavi  sklica 
skupščine  družbi  poslal  predlog  za  obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD1 oziroma 
301. členom ZGD1.

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  predloženim  predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ozi-
roma obrazložitev točke dnevnega reda, če 
skupščina ne sprejme sklepa.

Delničar  lahko  na  skupščini  uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka 
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja 
skupščine se lahko udeležijo in na njej odlo-
čajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
ali  zakoniti  zastopniki,  katerih  pisna  prija-
va udeležbe na skupščini prispe na sedež 
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem 
skupščine,  in  ki  so  imetniki  delnic,  vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, tj. 27. 7. 2012 (pre-
sečni dan).

Delničarji  oziroma  njihovi  pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodne-
ga  registra. Pooblaščenec delničarja mora 
najkasneje pred začetkom zasedanja skup-
ščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane 
shranjeno pri družbi.

Menina d.d., Kamnik  
Uprava

Št. 14 Ob-3323/12
Na podlagi 30. člena Statuta Triglav ne-

premičnine, upravljanje in svetovanje, d.d., 
in  drugega  odstavka  295.  člena  Zakona 
o  gospodarskih  družbah  (ZGD1)  Uprava 
Triglav nepremičnine, upravljanje  in sveto-
vanje, d.d., sklicuje

15. skupščino
družbe Triglav nepremičnine, 

upravljanje in svetovanje, d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 22,

ki bo 30. 7. 2012, ob 10. uri, v poslovnih 
prostorih  notarke Nade Kumar  v  Ljub ljani, 
Slovenska c. 56.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in prisotnosti notarke Nade Kumar iz 
Ljub ljane, ki bo sestavila zapisnik, ter ime-
novanje organov skupščine.

Predlog sklepa št. 1: imenuje se Ale-
ksandro  Vukovič  Kačar  kot  predsednico 
skupščine.

2. Seznanitev in predstavitev Letnega 
poročila  Triglav  nepremičnine,  upravljanje 
in  svetovanje,  d.d.,  za  leto  2011  s  poroči-
lom  revizijske  družbe  in  Poročila  nadzor-
nega sveta  k Letnemu poročilu,  odločanje 
o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, 
razkritje prejemkov članov uprave in nadzor-
nega sveta in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2.1: o uporabi bilanč-
nega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 
2011 znaša 603.338,00 EUR, ki predstavlja 
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let in čisti 
dobiček  poslovnega  leta  2011,  bo  odloče-
no  v  naslednjih  poslovnih  letih  (preneseni 
dobiček).

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina delni-
čarjev se seznani s prejemki članov uprave 
in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa št. 2.3: skupščina delni-
čarjev podeljuje upravi in nadzornemu svetu 
družbe razrešnico za poslovno leto 2011.

3. Potrditev revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa št 3: skupščina delničar-
jev za revizorja Triglav nepremičnine, upra-
vljanje in svetovanje, d.d., za poslovno leto 
2012 imenuje revizijsko družbo Ernst & Yo-
ung  Slovenija,  Dunajska  cesta  111,  1000 
Ljub ljana.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo 

delničarji,  ki  so  kot  imetniki  delnic  vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
skupščino, to je 26. 7. 2012.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na 
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in 
uresničuje  glasovalne  pravice  na  skupšči-
ni. Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi 
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziro-
ma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za 
zastopanje predložiti najkasneje do začetka 
zasedanja skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega 
registra oziroma drugim dokazilom o zako-
nitem zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje 

en glas.
Dodatna točka 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  priložiti  predlog  skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina  pri  posamezni  točki  dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Delničarji,  ki  izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev  zahteve  za  dodatno  točko  dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Nasprotni in volilni predlogi
Delničarji  lahko k vsaki  točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD1 (v nadaljevanju: naspro-

tni predlog) ali predloge sklepov iz 301. čle-
na ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). 
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi 
in sporoči na način iz 296. člena ZGD1 le, 
če  bo  delničar  po  objavi  sklica  skupščine 
družbi  poslal  predlog  za  objavo  v  skladu 
s 300. oziroma 301. členom ZGD1.

Pravica do obveščenosti
Delničar  lahko  na  skupščini  uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD1C.

Gradivo
Gradivo  za  skupščino  je  dostopno  in 

brezplačno  na  vpogled  na  poslovnem  na-
slovu družbe Triglav nepremičnine, upravlja-
nje in svetovanje, d.d., Ljub ljana, Dunajska 
cesta  22,  Ljub ljana,  vsak  delovni  dan  od 
dneva sklica skupščine, od 8. ure do 14. ure, 
do dne skupščine, vključno s predlogi skle-
pov z navedbo, kateri organ je dal posame-
zen predlog, z obrazložitvami točk dnevne-
ga reda ter drugimi listinami in predlogi iz 
drugega odstavka 297.a člena ZGD1.

Triglav nepremičnine, upravljanje  
in svetovanje, d.d.  

Uprava

 Ob-3324/12
Na podlagi  9.  in  10.  člena Statuta  del-

niške  družbe  Elektrotehna Interset d.d., 
Trdinov  Trg  4a,  Mengeš,  sklicuje  uprava 
družbe

26. skupščino delničarjev,
ki bo dne 31. 7. 2012, ob 10. uri, v pro-

storih družbe Trdinov Trg 4a, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog  sklepa:  za  predsednico  skup-

ščine se izvoli odvetnico Ksenjo Ocvirk. Za 
preštevalca  glasov  se  izvolita  Aleksander 
Stančič  in Hilda Prosenik.  Za  sestavo  no-
tarsekga  zapisnika  skupščine  se  imenuje 
vabljeni notar Jože Rožman.

2.  Odločanje  o  bilančnem  dobičku  in 
podelitev razrešnice upravi  in nadzornemu 
svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z  letnim poro-

čilom  za  poslovno  leto  2011,  iz  katerega 
izhaja, da ni bilo ugotovljenih bilančnih do-
bičkov, saj se  je v  letnem poročilu poslov-
nega  leta 2011  izkazani dobiček v znesku 
11.059,00 EUR uporabil za pokritje izgube 
iz preteklih let.

b) Skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu 
2011 in jim podeljuje razrešnico.

Delničarji lahko podajo nasprotne predlo-
ge k predlaganim sklepom pri posameznih 
točkah dnevnega reda. Uprava in nadzorni 
svet bosta nasprotne predloge, ki bodo po-
dani pisno v roku 7 dni, v skladu z zako-
nom na stroške družbe objavila enako kot 
ta sklic.

Če  skupščina  v  sklicanem  času  ne  bo 
sklepčna,  bo  ponovno  zasedanje  istega 
dne, ob 10.30, v  istih prostorih. Skupščina 
bo  na  ponovnem  zasedanju  sklepčna  ne 
glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Skupščine se  lahko udeležijo  vsi  delni-
čarji,  v  korist  katerih  so  delnice  vknjižene 
v delniški knjigi. Delničarje, ki so fizične ose-
be,  lahko na skupščinio zastopajo poobla-
ščenci  na  podlagi  predložitve  ustreznega 
pooblastila delničarja. Delničarje, ki so prav-
ne osebe, zastopajo njihovi zakoniti zasto-

pniki, lahko pa tudi pooblaščenci ob predlo-
žitvi ustreznega pooblastila.

Poslovno poročilo je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, vsak dan, med 9. 
in  15.  uro,  ob  predhodnem  dogovoru,  na 
tel. 041/396-553. Na vpogled bo tudi na sa-
mem zasedanju skupščine.

Elektrotehna Interset d.d.  
Uprava družbe

Št. 1203770 Ob-3337/12
Na  podlagi  6.3.  točke  Statuta  delniške 

družbe Salonit Anhovo, d.d. sklicuje uprava

15. skupščino
delniške družbe Salonit Anhovo, d.d.  

s sedežem v Anhovem 1,
ki bo dne 31. 7. 2012, ob 10. uri, na se-

dežu delniške družbe v Anhovem, z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Odprtje  skupščine,  ugotovitev  sklep-
čnosti in predstavitev vabljenega notarja.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenuje se pred-

sedujočega  skupščine  in  dva  preštevalca 
glasov.

3.a Predložitev  letnega poročila za  leto 
2011 in pisnega poročila nadzornega sveta 
k letnemu poročilu

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Skupščina  se  je  seznanila  s  poročilom 
nadzornega sveta z dne 24. 5. 2012 o spre-
jemu letnega poročila za leto 2011.

3.b Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za poslovno leto 2011

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Ugotovi  se,  da  bilančni  dobiček  za  po-
slovno leto 2011 znaša 7.854.265.57 EUR.

Sestavljajo ga:
– čista izguba poslovnega leta 2011 v vi-

šini 3.754.784,68 EUR
– preneseni čisti dobiček iz prejšnjih  let 

v višini 11.609.050,25 EUR.
Bilančni  dobiček  v  višini 

7.854.265,57 EUR ostane nerazporejen.
3.c Podelitev razrešnice upravi in članom 

nadzornega sveta
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in 

članom nadzornega sveta  ter njihovo delo 
v poslovnem letu 2011 potrdi in odobri.

3.d Seznanitev s prejemki članov orga-
nov vodenja in nadzora v poslovnem letu 
2011

Predlog sklepa uprave:
Skupščina  se  je  seznanila  s  prejemki 

članov  organov  vodenja  in  nadzora  v  po-
slovnem letu 2011.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzorne-

ga  sveta:  skupščina  sprejme  spremembe 
4.1. točke statuta v predloženem besedilu.

5.  Ugotovitev  o  prenehanju  članstva 
v nadzornem svetu in izvolitev novih članov 
nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina  ugotavlja,  da  je  na  podlagi 

podanih  pisnih  odstopnih  izjav  prenehalo 
članstvo v nadzornem svetu članu nadzor-
nega  sveta Stojanu Nikoliću  z  dnem 1.  9. 
2011, članom nadzornega sveta Stanislavu 
Debeljaku, Jochenu Ziegenfussu in Antonu 
Peternelu pa z dnem izvolitve novih članov 
nadzornega sveta.

Skupščina  izvoli  za  nove  člane  nad-
zornega  sveta:  Wolfganga  MayrKno-
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cha,  predstavnika  delničarjev,  Hannesa 
Gailerja, predstavnika delničarjev, Gregorja 
Simonitija,  predstavnika  delničarjev,  Chri-
stopha Geymayerja,  kot  predstavnika  del-
ničarjev.

Vsem novoizvoljenim članom začne teči 
mandat z dnem izvolitve in traja do izteka 
mandata  dosedanjim  članom  nadzornega 
sveta, to je do 11. 7. 2014.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za 

opravljanje revizije za poslovno leto 2012 
se imenuje revizijsko družbo KPMG Slove-
nija d.o.o. Ljub ljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini
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 zase-
danjem skupščine, tj. 27. 7. 2012 (presečni 
dan) ter svojo udeležbo na skupščino pisno 
prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev 
dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kate-
rem naj skupščina odloča ali če skupščina 
pri posamezni točki dnevnega reda ne spre-
jema  sklepa,  obrazložitev  točke dnevnega 
reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za do-
datno točko dnevnega reda pošljejo družbi 
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlog sklepov za objavo
Delničarji  lahko k vsaki  točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog  delničarja  se  objavi  in  sporoči  na 
zakonsko  določen  način  le,  če  je  delničar 
v  sedmih dneh po objavi  sklica  skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri  tem  sporočil,  da  bo  na  skupščini  ugo-
varjal predlogu organov vodenja ali nad-
zora  in  da  bo  delničarje  pripravil  do  tega 
da bodo glasovali za njegov predlog. Volil-
nega predloga delničarja za volitve članov 
nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. 
Predlogi delničarjev,  ki  družbi niso poslani 
v  navedenem  roku  sedmih  dni  in  so  dani 
najpozneje na sami skupščini, se obravna-
vajo na sami skupščini.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničar  lahko  na  skupščini  uresniču-

je  svojo  pravico  do  obveščenosti  v  skla-
du  s  prvim  odstavkom  305.  člena  ZGD1 
po katerem mora uprava na skupščini dati 
delničarjem  zanesljive  podatke  o  zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda.

Način glasovanja
Delničarji  glasujejo  osebno  ali  po  poo-

blaščencu oziroma zastopniku. Če se skup-
ščine  udeleži  pooblaščenec  delničarja,  je 
potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za 
zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo  za  skupščino  s  predlogi  skle-

pov,  njihovo  obrazložitvijo  za  vsako  točko 
dnevnega reda je delničarjem, njihovim po-
oblaščencem in zastopnikom na vpogled na 

uradu  uprave  na  sedežu  delniške  družbe, 
vsak delovni dan, od 12. do 14. ure.

Udeleženci se prijavijo na uradu uprave 
uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Salonit Anhovo, d.d.
predsednik uprave

Jože Funda

Razširitve dnevnih redov
 Ob-3317/12

Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
spremembe) in 38.–40. člena Statuta Kovi-
noplastike  Lož  d.d.,  nadzorni  svet  družbe 
objavlja razširitev dnevnega reda 18. redne 
skupščine, katere sklic je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 45, dne 15. 6. 2012:

Dnevni red sklicane seje se razširi:
5.  Imenovanje  člana nadzornega sveta 

družbe Kovinoplastika Lož.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina se je seznanila, da Dra-

go Simčič od 18. 6. 2012 dalje, na podlagi 
vložene nepreklicne odstopne izjave, ni več 
član  nadzornega  sveta  družbe  Kovinopla-
stika Lož

5.2.  Za  člana  nadzornega  sveta  druž-
be  Kovinoplastika  Lož  se  imenuje  Marja-
na  Vamplja,  inženirja  strojništva,  EMŠO: 
2212950500241, stanuje Nadlesk 33, 1386 
Stari trg pri Ložu.

Predsednik nadzornega sveta  
družbe Kovinoplastika Lož  

Branko Troha

Nasprotni predlogi

 Ob-3336/12
Uprava družbe Iskra Mehanizmi Holding, 

industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, 
d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, sporoča, 
da je v zvezi za dne 16. 7. 2012, ob 13. uri, 
sklicano 20. sejo skupščine, na sedežu druž-
be, dne 21. 6. 2012, prejela nasprotni predlog 
k  2.  točki  dnevnega  reda  delničarja  Zafina 
d.o.o., Nova vas 2, Zgornja Besnica. Uprava 
družbe zato v skladu s 300. členom ZGD1 
objavlja predlog delničarja:

Nasprotni  predlog  delničarja  ZAFINA 
d.o.o. k točki 2 dnevnega reda 20. seje skup-
ščine  družbe  Iskra  Mehanizmi  Holding,  in-
dustrija mehanizmov, aparatov  in sistemov, 
d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, se glasi:

Predložitev  letnega  poročila  družbe  za 
leto 2011 z mnenjem revizorja (letno poroči-
lo je sestavljeno iz letnega poročila družbe 
Iskra  Mehanizmi  Holding,  d.d.,  Lipnica  in 
konsolidiranega poročila) in pisnega poroči-
la nadzornega sveta po 282. členu ZGD1.

Gradivo
Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2 

delničarja ZAFINA d.o.o., se nahaja v tajni-
štvu družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d., 
Lipnica in je na vpogled vsem delničarjem, 
vsak delovni dan, od 9. do 11. ure, v času 
objave  nasprotnega  predloga  do  vključno 
dneva zasedanja skupščine.

Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica  
predsednik uprave  

glavni direktor dr. Marjan Pogačnik
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SV 178/12  Ob3334/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke mag. Karin 
Schöffmann  z  Jesenic,  SV  178/12  z  dne 
22.  6.  2012,  je  bila  nepremičnina  z  ident. 
št.  21752855,  stanovanje,  ki  se  nahaja 
v  I.  nadstropju  stanovanjske  hiše  na  Je-
senicah, Cesta maršala Tita 79, stoječe na 
parc. št. 526/3, k.o. 2175 Jesenice, v izmeri 
63,32 m2,  last  zastaviteljice  Vesne Triplat, 
Cesta  Viktorja  Svetina  1,  4270  Jesenice, 
zastavljena  v  korist  upnice Raiffeisenbank 
Eberndorf  registrierte  Genossenschaft  mit 
beschränkter  Haftung,  matična  številka: 
1870653000,  s  sedežem Bahnstrasse  22, 
A-9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 47.000,00 EUR 
s pripadki.

SV 1318/12  Ob3348/12
Na podlagi notarskega zapisa notarja 

Mira  Košaka,  opr.  št.  SV  1318/12  z  dne 
20. 6. 2012, so bile naslednje nepremičnine: 
ID št. 1737-1011-223, ID št. 1737-1011-224, 
ID št. 1737-1011-701, ID št. 1737-1011-702, 
ID št. 1737-1011-703, v stavbi Kolodvorska 
ulica 14 v Ljub ljani,  ID stavbe 17371011, 
last zastavnega dolžnika Pivovarna in piv-
nica  Kratochwill  d.o.o.  Ljub ljana,  Kolod-
vorska  14,  1000  Ljub ljana,  matična  šte-
vilka 5589517000 na podlagi prodajne 
pogodbe z dne 29. 12. 1999, sklenjene 
s prodajalcem Klasje, Mlinsko predelovalno 
podjetje  Celje,  d.d.,  z  zemljiško knjižnima 
dovoliloma  prodajalca  z  dne  17.  2.  2006 
in dne 18. 4. 2012, zastavljene v korist 
zastavnega upnika Hypo Alpe-Adria-Bank 
d.d.,  matična  številka  1319175000,  zara-
di zavarovanja kreditne terjatve v višini 
320.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 5/2011 Os-3085/12
V  izvršilni  zadevi  upnika:  Watt  Elektro 

d.o.o., Brezovce 1, Trzin, ki ga zastopa Anka 
Kenda Oražem, odvetnica v Ljub ljani, zoper 
dolžnika Samota Belca, Kebetova ulica 23, 
Cerknica,  zaradi  izterjave  8.299,80  EUR 
s pripadki, je bil dne 4. 4. 2011 na podlagi 
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Cerkni-
ci, In 5/2011 z dne 3. 3. 2011 v korist upnika 
opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, to je stanovanja št. 13 
(št. dela stavbe: 20) v izmeri 50,93 m2, ki se 
nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu 
Cerknica, Cesta 4. maja 70a, Cerknica (št. 
stavbe:  6),  stoječi  na  parc.  št.  544/2,  k.o. 
1676 – Cerknica.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 29. 5. 2012

In 1496/2011 Os-2693/12
V  izvršilni  zadevi  upnika  Republika 

Slovenija,  Ministrstvo  za  finance,  Davčna 
uprava RS, Davčni urad Ljub ljana, Davčna 
ulica 1, Ljub ljana   dostava, ki ga zastopa 
Državno pravobranilstvo, interno, Ljub ljana 
– dostava, zoper dolžnika Pavle Oman, To-
minčeva cesta 24, Kranj – dostava, zaradi 
izterjave 8.554,63 EUR s pp, se na podlagi 
sklepa Okrajnega  sodišča  v  Ljub ljani,  opr. 
št. In 1496/2011 z dne 16. 4. 2012, v korist 
upnika Republike Slovenije, Ministrstvo za 
finance, Davčna uprava RS, Davčnega ura-
da Ljub ljana, opravi  rubež nepremičnine – 
lokala, velikost 52,14 m2, številka 4 v objektu 
S-1ZIGURAT v soseki ŠS-7/1, na naslovu 
Smrtnikova ulica 4, Ljub ljana s pripadajočimi 
skupnimi deli, prostori, napravami in funk-
cionalnem zemljiščem,  last dolžnika Pavle 
Oman, Tominčeva ulica 24, Kranj.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 14. 5. 2012

In 1194/2010-22 Os-3160/12
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča 

z dne 15. 10. 2010, opr. št. In 1194/2010, je 
bil dne 22. 2. 2012 opravljen v korist upni-
ka Nove LB d.d. Ljub ljana, Trg republike 2, 
Ljub ljana, rubež trisobnega stanovanja, v iz-
meri 82,43 m2, s pomožnimi prostori, v  iz-
meri 9,78 m2,  katerega  lastnica  je Novljan 
Zdenka, in kot posamezni del stavbe ni vpi-
sana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina 
in se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu 
postopka, na parc. št. 207/9 – vl. št. 1066 
Okrajnega sodišča v Ljub ljani, k.o. Dravlje.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 12. 6. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

N 9/2011 Os-3331/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje zače-

tek postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 

listine, kupne pogodbe št. 10/C18-5/81 z dne 
25. 9. 1981, sklenjene med SGP Gradbinec 
Kranj, n.sol.o., Nazorjeva 1, Kranj, TOZD 
SVG  Kranj,  kot  prodajalcem,  in  Kemično 
tovarno Exoterm Kranj, kot kupovalko, za 
posamezni del št. 17, stanovanje št. 17, 
v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ulica Lojzeta 
Hrovata 8, Kranj, v izmeri 73,89 m2, ID znak 
2121-431-17.

Vknjižba  lastninske  pravice  se  zahteva 
v korist Exoterm Holding d.d., matična šte-
vilka 5033098, Struževo 66, Kranj.

Okrajno sodišče poziva morebitne  ime-
tnike pravice, da v enem mesecu od objave 
tega  oklica  z  ugovorom  izpodbijajo  pravil-
nost podatkov o vsebini pogodbe oziroma 
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 12. 6. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 143/2011 Os-3135/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni 

sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpo-
stavljanja  etažne  lastnine  na  stavbi,  z  na-
slovom Maribor, Krekova ulica 8, št. stavbe 
6571066, na predlog predlagateljice Danice 
Štefok,  Krekova  ulica  8,  Maribor,  za  vpis 
lastninske  pravice  na  posameznem  delu 
stavbe, št. 657-1066-56, in za vzpostavitev 
pravnih naslovov, 29. 5. 2012  izdalo sklep 
o začetku postopka za vzpostavitev pravnih 
naslovov:

– pogodba o prodaji, sklenjena v letih od 
1992 do 1993, po določilih Stanovanjskega 
zakona, katere predmet je bilo stanovanja 
št. 2, v I. nadstropju stavbe, z naslovom 
Maribor, Krekova ulica 8, v izmeri 64,11 m², 
sklenjena med prodajalko Občino Maribor in 
kupovalko Slekovec;

– pogodba, sklenjena za stanovanje, 
št. 2, v I. nadstropju stavbe z naslovom 
Maribor, Krekova ulica 8, v izmeri 64,11 m², 
sklenjena v letu 1993 med prodajalko Sleko-
vec in kupcema Štefanom Kodilo iz Maribo-
ra, Turnerjeva 21, in Mladenom Kerinom iz 
Maribora, Vinarska ulica 3b;

– pogodba z dne 14. 9. 1993 o prenosu 
lastninske pravice na stanovanju št. 2, v I. 
nadstropju stavbe, z naslovom Maribor, Kre-
kova ulica 8,  v  izmeri  64,11 m²,  sklenjena 
med dolžnikoma Štefanom Kodilo  iz Mari-
bora, Turnerjeva 21, in Mladenom Kerinom 
iz Maribora, Vinarska ulica 3 b  in  kupcem 
Satex, podjetje za CATV sisteme in trgovino 
d.o.o., Vranji vrh 21, Sladki Vrh, po direktorju 
Mladenu Kerinu;

– prodajna pogodba za stanovanje št. 2, 
v I. nadstropju stavbe, z naslovom Maribor, 
Krekova ulica 8, v izmeri 64,11 m², sklenjena 
med prodajalcem Satex, podjetje za CATV 
sisteme  in  trgovino  d.o.o.,  Vranji  vrh  21, 
Sladki  Vrh,  po  direktorju  Mladenu  Kerinu, 
in kupovalko Nova kreditna banka Maribor 

d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zastopano 
po predsedniku uprave Andreju Hazabentu 
in članu uprave Božidarju Tolarju.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na 
zgoraj  navedeni  nepremičnini,  da  v  enem 
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedenih  listin, oziroma druge pogoje 
za vknjižbo  lastninske pravice v korist Da-
nice Štefok.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 29. 5. 2012

N 25/2009 Os-3208/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v postop-

ku za vzpostavitev etažne lastnine pod opr. 
št. N 25/2009 na predlog udeleženke Jordan 
Sabine, Vodenska c. 48, Trbovlje, ki predla-
ga vzpostavitev etažne lastnine na stanova-
nju ter vzpostavitve zemljiško knjižne listine 
za nepremičnino, za katero se predlaga vpis 
lastninske pravice v njeno korist do celote 
na nepremičnini z ID št. 187121992 (prej 
1871-2199.ES-2E), v korist Jordan Sabine, 
je potrebno vzpostaviti naslednje zemljiško-
knjižne listine, in sicer:

a) kupoprodajna pogodba št. S 5/93 
z dne 18. 2. 1993, sklenjena med Finanč-
no  organizacijo  ZPS  Ljub ljana,  n.sub.o., 
kot prodajalcem in Haliti Kebirom, kot kup-
cem,  za  stanovanje,  označeno  s  številko 
3,  ki  se  nahaja  v  I.  etaži  večstanovanjske 
hiše, Vodenska cesta 44, Trbovlje, ter meri 
38,78 m2,

b) kupoprodajna pogodba za stanovanje 
z dne 23. 3. 1996, sklenjena med prodajal-
cem Haliti Kebir, roj. 10. 9. 1955, in kupcem 
Mesec Francko,  roj.  3.  4.  1962,  za  stano-
vanje, označeno s številko 3, ki se nahaja 
v  I.  etaži  večstanovanjske  hiše  Vodenska 
cesta 44, Trbovlje, ter meri 38,78 m2.

Sedanja  imetnica  lastninske pravice na 
navedeni nepremičnini z izvirnikom oziroma 
originalom listin, ki so podlaga za vknjižbo 
lastninske pravice ne  razpolaga, ker  je po 
njeni izjavi izgubljena.

S  tem  oklicem  se  pozivajo  imetniki 
pravic,  da  v  skladu  s  četrtim  odstavkom 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem 
mesecu od objave oklica z ugovorom izpod-
bijajo pravilnost oziroma popolnost podat-
kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se 
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske  pravice  v  korist  predlagateljice 
postopka.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 12. 6. 2012

N 25/2009 Os-3210/12
Okrajno  sodišče  v  Trbovljah  je  v  po-

stopku za vzpostavitev etažne lastnine pod 
opr. št. N 25/2009 na predlog udeleženca 
Krantić Mesud, Vodenska c.  48, Trbovlje, 
ki  predlaga  vzpostavitev  etažne  lastnine 
na stanovanju ter vzpostavitve zemljiško-
knjižne  listine,  za  nepremičnino,  za  ka-
tero  se  predlaga  vpis  lastninske  pravice 
v  njegovo  korist,  do  celote,  na nepremič-
nini z ID št. 1871-2199-9 (prej 1871-2199.
ES9E), v korist Krantić Mesuda, je potreb-
no  vzpostaviti  naslednje  zemljiško knjižne 

Objave sodišč
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listine,  in  sicer  kupoprodajno  pogodbo 
št. 11/ZPS z dne 11. 9. 1997, sklenjena 
med Stanovanjskim skladom Republi-
ke  Slovenije,  kot  prodajalcem,  in  Krantić 
Mesudom,  kot  kupcem,  za  stanovanje, 
označeno s številko 12, ki se nahaja v  II. 
nadstropju  večstanovanjske  hiše  Voden-
ska cesta 44, Trbovlje,  in  ima sedaj  iden-
tifikacijsko št. 18712199.ES9.E,  ter meri 
52,10 m2.

Sedanji imetnik lastninske pravice na na-
vedeni  nepremičnini  z  izvirnikom  oziroma 
originalom listin, ki so podlaga za vknjižbo 
lastninske pravice ne  razpolaga, ker  je po 
njegovi izjavi izgubljena.

S  tem  oklicem  se  pozivajo  imetniki 
pravic,  da  v  skladu  s  četrtim  odstavkom 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem 
mesecu od objave oklica z ugovorom izpod-
bijajo pravilnost oziroma popolnost podat-
kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se 
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist predlagatelja po-
stopka.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 12. 6. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I 31/2012 Os-1996/12
Okrajno  sodišče  v  Celju  je  po  okrajni 

sodnici Mateji Grabrijan, v  izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad 
Republike  Slovenije,  Kotnikova  ulica  5, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Štefana Filipčič, 
Čopova  25,  Celje,  ki  ga  zastopa  Tomaž 
Germ, začasni zastopnik – odvetnik v Ce-
lju, zaradi izterjave 2.965,94 EUR s pripad-
ki, o postavitvi začasnega zastopnika 5. 3. 
2012 sklenilo:

dolžniku  se  postavi  začasnega  zasto-
pnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik  Tomaž Germ,  Prešernova  ulica  27, 
Celje.

Začasni  zastopnik  bo  zastopal  dolžni-
ka vse do  takrat, dokler dolžnik ali  njegov 
pooblaščenec  ne  nastopi  pred  sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da  je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 5. 3. 2012

P 75/2012 Os-3100/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem  sodniku  Jožetu  Petrovčiču  v  pravdni 
zadevi tožeče stranke Tiefnig Terezije, Dra-
gomlja vas 17, Suhor, ki  jo zastopa Anton 
Zajc,  odvetnik  v  Črnomlju,  zoper  toženo 
stranko:  neznani  dediči  neznanega  prebi-
vališča po neznano kje  in kdaj umrli Mari-
ji  Videtič,  St.  Catharine  182,  Linnvel,  On-
tario, Kanada, zaradi priznanja lastninske 
pravice  na  podlagi  priposestvovanja  pcto 
1.000,00 EUR dne 9. 5. 2012 sklenilo:

neznanim dedičem neznanega prebiva-
lišča  po  neznano  kje  in  kdaj  umrli  Mariji 
Videtič,  nazadnje  živeči  na  St.  Catharine 
182 Linnvel, Ontario, Kanada se postavi 
začasni  zastopnik  Jože  Vardjan,  odvetnik 
v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane dediče nezna-
nega  prebivališča  po  neznano  kje  in  kdaj 

umrli Mariji Videtič, nazadnje živeči na St. 
Catharine  182  Linnvel,  Ontario,  Kanada, 
nato  živeče  na  neznanem naslovu,  do  ta-
krat, dokler leti ali njihov pooblaščenec ne 
bodo nastopili  pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve ne 
sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 9. 5. 2012

P 85/2012 Os-3138/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem  sodniku  Jožetu  Petrovčiču  v  pravdni 
zadevi  tožeče  stranke  Golobič  Martina, 
Krvavčji  vrh 6, Semič,  ki  ga  zastopa Alojz 
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene 
stranke: neznani dediči neznanega bivališča 
po pok. Plut Mathiasu  iz Nestoplje  vasi 9, 
Semič, zaradi ugotovitve lastninske pravice 
pcto 700,00 EUR, v smislu 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, dne 30. 5. 2012 
sklenilo:

neznanim dedičem neznanega prebiva-
lišča po pok. Plut Mathiasu, nazadnje živeč 
Nestoplja  vas 9, Semič  in  nato na nezna-
nem naslovu, se postavi začasni zastopnik 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane dediče nezna-
nega prebivališča po Plut Mathiasu, naza-
dnje živeč Nestoplja vas 9, Semič, do takrat, 
dokler leti ali njihov pooblaščenec ne bodo 
nastopili pred sodiščem oziroma organ, pri-
stojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 30. 5. 2012

Z 6/2012 Os-3109/12
Okrajno sodišče v Domžalah, je po okraj-

ni sodnici Kristini Petrič, v postopku zavaro-
vanja, opr. št. Z 6/2012 proti dolžnici Silve-
stri Majski, zaradi izterjave 1.212,13 EUR 
s  pp,  na  podlagi  4.  točke  drugega  od-
stavka  82.  člena  Zakona  o  pravdnem  po-
stopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvr-
šbi in zavarovanju, dolžnici Silvestri Majski, 
neznanega prebivališča, postavilo začasno 
zastopnico odvetnico Jagodo Cujnik, Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, ki bo v tem po-
stopku zastopala dolžnico,  vse dokler dol-
žnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžnici 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 5. 6. 2012

VL 163729/2011  Os3163/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Daimler AC Leasing, Finanč-
ni  zakup,  d.o.o.,  Baragova  ulica  5,  Ljub
ljana,  ki ga zastopa odv. Tomaž Čad, Mi-
klošičeva cesta 20, Ljub ljana, proti dolžnici 
Katji  Jančič,  Ulica  pohorskega  bataljona 
15, Zreče, zaradi  izterjave 4.288,06 EUR, 
sklenilo:

dolžnici  Katji  Jančič,  Ulica  pohorskega 
bataljona 15, Zreče, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Nečemer  Irena,  Oplotniška  1a,  Slovenske 
Konjice.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dol-
žnico  vse  dotlej,  dokler  dolžnica  ali  njen 

pooblaščenec  ne  nastopi  pred  sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 18. 5. 2012

VL 214425/2011  Os3164/12
Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  –  centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopan-
ska ulica 18a, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Potočan Bojana –  odvetnica, Dalmatinova 
ulica 7, Ljub ljana, proti dolžniku Darku Ru-
pič, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga za-
stopa zak. zast. odv. Mitja Lamut, Pražakova 
10, Ljub ljana, zaradi izterjave 135,51 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 
1, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse  dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov  poo-
blaščenec  ne  nastopi  pred  sodiščem  ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 7. 5. 2012

VL 19356/2012  Os3185/12
Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  –  centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Nova kreditna banka Mari-
bor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga 
zastopa Petra Šušterič, Ulica Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, proti dolžniku Danielu Zolar, 
Stanečka vas 025, Majšperk, ki ga zastopa 
odv. Metka Matjašič Šerdoner, Trstenjako-
va 5, Ptuj, zaradi izterjave 2.781,68 EUR, 
sklenilo:

dolžniku  Danielu  Zolar,  Stanečka  vas 
025, Majšperk, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Ma-
tjašič Šerdoner Metka, Trstenjakova 5, Ptuj.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dol-
žnika  vse  dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov 
pooblaščenec  ne  nastopi  pred  sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 21. 5. 2012

VL 205088/2009  Os3186/12
Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  –  centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika VBS Leasing, d.o.o., Du-
najska cesta 128A, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa odv. DobravcTatalovič & partnerji  o.p., 
d.n.o.,  Ljub ljana,  Nazorjeva  ulica  2,  Ljub
ljana, proti dolžniku Orahan Osmani, Fran-
kopanska ulica 16, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zak. zast. odv. Peter Mele, Resljeva 25, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 6.627,16 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Orahan Osmani, Frankopanska 
ulica 16, Ljub ljana, se na podlagi 4.  točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku ZPP v zvezi s 15. členom 
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Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Peter Mele, Resljeva 25, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse  dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov  poo-
blaščenec  ne  nastopi  pred  sodiščem  ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 12. 6. 2012

VL 12182/2012  Os3187/12
Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  –  centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika NLB Leasing d.o.o. Ljub ljana, 
Šlandrova ulica 2, Ljub ljana – Črnuče, pro-
ti dolžnici Klavdiji Breznik, Partizanska 30, 
Ravne na Koroškem, ki jo zastopa odv. 
Blaž Štumpfl, Koroška cesta 14, Ravne na 
Koroškem, zaradi izterjave 3.865,09 EUR, 
sklenilo:

dolžnici Klavdiji Breznik, Partizanska 30, 
Ravne na Koroškem, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Blaž Štumpfl, Koroška cesta 14, Ravne Na 
Koroškem.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne  zadeve,  ne  sporoči  sodišču,  da  je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 12. 6. 2012

I 13341/2007 Os-6463/09
Na  podlagi  sklepa  Okrajnega  sodišča 

v Mariboru, opr. št. V I 6471/2007 v skladu 
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi  in zavarovanju, se dolžniku Otonu 
Vauhniku  kot  začasna  zastopnica  postavi 
mag.  Katja  Gorjup,  odvetnica  iz  Maribora, 
s pisarno na Ul. Vita Kraigherja 1 v Mariboru. 
Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnika 
od dneva postavitve 3. 9. 2009 in vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo 
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 3. 9. 2009

I 6929/2007 Os-3083/12
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni 

zadevi  upnice  Nove  KBM  d.d.,  Ulica  Vita 
Kraigherja  4,  Maribor,  zoper  dolžnika  Mi-
rana Kokol, Ul. Bratov Greifov 6, Maribor, 
zaradi izterjave 318,00 EUR sklenilo: dolžni-
ku Miranu Kokolu, neznanega prebivališča, 
v izvršilni zadevi I 6929/2007, se na podlagi 
4.  točke  drugega  odstavka  82.  člena  Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik odvetnik 
Andrej Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 31. 5. 2012

I 104/2008 Os-2700/12
Okrajno  sodišče  v  Piranu  je  v  izvršilni 

zadevi  upnika  Okrožno  sodišče  v  Celju  – 
K 149/1999, Prešernova ulica 22, Celje  do-
stava, proti dolžniku Nanci Pesek, Senčna 
pot 12/A, Portorož  Portorose, zaradi izter-
jave 517,09 EUR s pp sklenilo:

dolžniku se kot začasni zastopnik v izvr-
šilni zadevi opr. št. I 104/2008 postavi odve-
tnik Matic Klemenčič iz Ptuja.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov  pooblaščenec  ne  nastopi  pred  so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 15. 5. 2012

Oklici dedičem

D 266/2012 Os-2599/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojni Martini 
Ojsteršek,  rojeni  Lamovšek,  hčeri  Ignaca, 
rojeni  11.  11.  1930,  državljanki  Republike 
Slovenije, vdovi, umrli 24. 2. 2012, nazadnje 
stanujoči Strensko 15, Laško.

Zapustnica  ni  napravila  oporoke,  zato 
je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapu-
stnica je bila vdova. Sodišču ni znano, ali je 
imela potomce. Sodišče  tudi ne  razpolaga 
s podatki o zapustničinih zakonitih dedičih 
II.  (starši,  bratje  in  sestre  oziroma  neča-
ki) ali  III.  (stari starši,  tete  in strici oziroma 
bratranci  in  sestrične) dednega  reda,  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 232/2011 Os-5969/11
Zapuščinska zadeva po pokojni Muženič 

Idi,  rojeni  13.  2.  1924,  nazadnje  stanujoči 
v Svetem Antonu, Potok 5, umrli dne 25. 3. 
2011.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave 
oklica  ne  zglasi  noben  dedič,  bo  sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim 
dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 De-
kani, tel. 00386-51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 21. 12. 2011

D 206/2010 Os-2761/12
Okrajno  sodišče  v  Krškem,  po  sodnici 

Ireni  Renier  v  zapuščinski  zadevi  po  dne 
14. 7. 1988 umrlem Martinu Ferlinu, roj. 
7. 11. 1906, nazadnje stanujočem Reštanj 

68, p. Senovo, izven naroka dne 16. 5. 
2012, podaje naslednji oklic:

Zakonita  dediča,  po  pokojnem Martinu 
Ferlinu, roj. 7. 11. 1906, stan. Reštanj 68, p. 
Senovo, zapustnikova sinova Helmut Fer-
lin  in Rolf Ferlin, oba neznanega bivališča 
v Nemčiji, se pozivata, da v roku 1 leta od 
objave oklica na oglasni deski  tukajšnjega 
sodišča  in  v  Uradnem  listu  RS,  priglasita 
svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko  obravnavo  na  podlagi  podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 16. 5. 2012

II D 1019/07 Os-2181/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri 

Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 12. 6. 
2005 umrli Greti Golob, roj. 23. 5. 1924, 
državljanki RS, vdovi, nazadnje stan. Ulica 
Staneta Severja 3, Maribor, pride v poštev 
kot dedič po zapustnici tudi zapustničin vnuk 
Tilen Golob, ki po podatkih sodišča živi ne-
kje  v  Južni  Ameriki.  Sodišče  zato  poziva 
zap. vnuka Tilna Goloba ter vse, ki misli-
jo,  da  imajo  pravico  do  dediščine,  da  se 
priglasijo  sodišču  v  enem  letu  od  objave 
tega oklica v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 26. 3. 2012

I D 36/2012, I D 1824/2011 Os-3165/12
V  zapuščinskem  postopku,  ki  se  vodi 

pri  Okrajnem  sodišču  v  Mariboru,  po  dne 
19. 12. 2011 umrlem Jožefu Jarcu, roj. 11. 4. 
1945, državljanu RS, nazadnje stanujočem 
Ljub ljanska ulica 100, Maribor, pride kot de-
dič I. dednega reda v poštev tudi zapustni-
kov sin Andrej Jarc, neznanega naslova.

V  zapuščinskem  postopku,  ki  se  vodi 
pri  Okrajnem  sodišču  v  Mariboru,  po  dne 
23. 10. 2011 umrli Ani Lešnik, roj. 9. 6. 1929, 
državljanki  RS,  nazadnje  stanujoči  Ljub
ljanska ulica 100, Maribor, pride kot dedič II. 
dednega reda v poštev tudi Andrej Jarc, sin 
zapustničinega zunajzakonskega partnerja 
Jožefa Jarca, neznanega naslova.

Sodišče  zato  poziva Andreja  Jarca  ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo  zapuščinski  obravnavi  na  podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 11. 6. 2012

D 248/2012, D 249/2012 Os-2985/12
Pri Okrajnem  sodišču  na  Ptuju  se  pod 

opr. št. D 248/2012 vodi zapuščinski posto-
pek po pokojnem Antonu Novak, roj. 1880, 
umrl 1942 in pod opr. št. D 249/2012 po 
pokojni Mariji Novak, roj. 1882, umrli 1948, 
oba Koritno 5.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. 
Skrblje.

S  tem  oklicem  sodišče  poziva  dediče 
obeh zapustnikov, da se priglasijo k dedova-
nju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno 
leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 24. 5. 2012
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Oklici pogrešanih

N 5/2012 Os-3101/12
Terezija Grzin, rojena 18. 5. 1903, na-

zadnje stanujoča Ručetna vas 3, pošta Čr-
nomelj, umrla neznano kdaj, je nedvomno 
že  pokojna,  ni  pa  mogoče  dobiti  dokazila 
o njeni smrti.

Poziva se vse, ki kaj vedo o Tereziji Gr-
zin, zlasti o tem, kdaj in kje je umrla, da to 
sporočijo  Okrajnemu  sodišču  v  Črnomlju, 
najkasneje  v  treh mesecih  po  objavi  tega 
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega 
roka, imenovano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 6. 6. 2012

Kolektivni delovni spori

X Pd 154/2012  Os3327/12
Delovno  sodišče  v  Kopru  na  podlagi 

51.  člena  Zakona  o  delovnih  in  socialnih 
sodiščih  (Ur.  l.  RS,  št.  2/04)  obvešča  vse 
zainteresirane stranke, da je uveden kolek-
tivni delovni spor med predlagateljem Casi-
no Portorož d.d., Prirejanje posebnih iger na 
srečo, Obala št. 75/a, Portorož ter naspro-
tnima udeležencema 1. SIDS, Sindikat igral-
niških delavcev Slovenije, Enota Portorož, 
Obala št. 75/a, Portorož in 2. SIDS, Sindikat 
igralniških delavcev Slovenije, Enota Lipica, 
Partizanska  št.  15,  Sežana,  ki  ju  zastopa 
Ivan  Ravbar,  odvetnik  iz  Sežane,  v  zvezi 
z ugotovitvijo nezakonitosti stavke.

Vse  osebe,  organi  ali  organizacije,  ki 
so nosilci pravic  in obveznosti  v  razmerju, 
o katerem se odloča, imajo možnost, da se 
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu 
naj  prijavijo  v 8 dneh od objave,  lahko pa 
tudi ves čas postopka.

Poravnalni narok in glavna obravnava 
je razpisana za dne 12. 9. 2012, ob 9. uri, 
v razpravni dvorani št. 133/I. nadstropje.

Delovno sodišče v Kopru  
dne 21. 6. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Barle Franc, Šmihel 35, Žužemberk, za-
varovalno polico, št. 1079341, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. gnh‑327764

Burnik Tjaša, Tržaška cesta 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 50500052106, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnt‑327752

Burnik Tjaša, Tržaška cesta 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 50500052110, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gns‑327753

Godec  Aleš,  Ulica  padlih  borcev  27, 
Šempeter pri Gorici, zavarovalno polico, št. 
11018350 (izdana na priimek Rupar Ivan, 
Purkače 3, 1314 Rob), izdala zavarovalnica 
GRAWE d.d. gnl‑327710

Hrovat  Metka,  Ulica  pregnancev,  Lju-
bljanaŠentvid,  zavarovalno  polico,  št. 
41802000050,  izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnj‑327712

INTEKO d.o.o., Slap 3E, Vipava, zava-
rovalno polico, št. 50500042379, izdala za-
varovalnica KD Življenje d.d. gny‑327772

Lešnik  Jože,  Jiršovci  14,  Destrnik,  za-
varovalno  polico,  št.  50500091044,  izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnu‑327751

Mahkovec Andrej, Bevkova 26, Litija, za-
varovalno  polico,  št.  41601004738,  izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnk‑327711

Marolt Maja, Cesta 4. maja 89, Cerknica, 
zavarovalno polico, št. 50500086179, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnv‑327750

Seliškar Matej, Ljubljanska cesta 4K, Ka-
mnik, zavarovalno polico, št. 50500024328, 
izdala  zavarovalnica  KD  Življenje  d.d. 
gni‑327713

Tetičkovič  Alenka,  Glinška  uli-
ca  11,  Ljubljana,  zavarovalno  polico,  št. 
50500056814,  izdala zavarovalnica KD ži-
vljenje d.d. gnz‑327721

Zakrajšek  Polonca,  Ulica  Marjana 
Nemca 6, Radeče,  zavarovalno polico,  št. 
50500075833,  izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gng‑327740

Spričevala preklicujejo

Belca  Simonca,  Dragonja  vas  22,  Cir-
kovce,  diplomo  SŠC  Ptuj,  Kmetijske  šole 
Ptuj, izdana leta 1992, št. 175/92, izdana na 
priimek Pleteršek. gnc‑327719

Cimperšek  Peter,  Mali  vrh  pri  Šmarju 
Sap  47,  Šmarje    SAP,  spričevalo  o  kon-
čani  Osnovni  šoli  Vič,  izdano  leta  1996. 
gnn‑327758

Dobnik  Peter,  Pobrežje  12,  Videm  pri 
Ptuju, spričevalo 4.  letnika Gimnazije Ptuj. 
gns‑327703

Domitrovič  Leonela,  Tržaška  cesta  65, 
Ljubljana,  spričevalo  1.  letnika  Gimnazije 
Ledina, izdano leta 2011. gnm‑327759

Dragojevič  Katica,  Tomačevska  ce-
sta 11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje šole tehničnih strok in osebnih storitev. 
gnx‑327723

Fužir Vasja, Varpolje 14, Rečica ob Savi-
nji, indeks, št. 11240170048, izdal Inštitut in 

akademija za multimedije, leto izdaje 2008. 
gnk‑327736

Gal Alenka, Gornja Prekopa 17, Kosta-
njevica na Krki, spričevalo 4. letnika Srednje 
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, 
izdano leta 1990. gnq‑327755

Gruden Zala, Martina Krpana uli-
ca  2,  Ljubljana,  spričevali  3.  in  4.  letnika 
Gimnazije Ledina, izdani leta 2009 in 2010. 
gnu‑327701

Grum  Neža,  Vodnikova  ulica  246,  Lju-
bljana, spričevalo 2.  letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 2004. gny‑327726

Hasanić  Mirsada,  Cesta  Franceta 
Prešerna  3A,  Jesenice,  spričevalo  o  za-
ključnem  izpitu Srednje šole Jesenice,  iz-
dano  leta  1997,  izdano  na  ime  Hafurić. 
gnw‑327749

Ilić  Svjetlana, Morsko  7,  Kanal,  spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske in trgo-
vske  šole Nova Gorica,  izdano  leta  1998. 
gnx‑327748

Klobasa Mateja, Pavlova vas 80, Piše-
ce,  obvestilo  o  uspehu    poklicna  matura 
(točke),  izdajatelj Grm Novo mesto   Cen-
ter biotehnike in turizma, izdano leta 2005. 
gnt‑327727

Koncut  Veronika,  Vojkova  31B,  Plave, 
Deskle, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Deskle, št. 286/2010, izdano leta 2010. 
gnd‑327768

Koželj Manca, Stahovica 29A, Stahovi-
ca,  indeks, št. 37001246,  izdala Veterinar-
ska fakulteta, leto izdaje 2008. gnb‑327724

Kraševec Nejc, Veliko Mraševo 70, Kr-
ško,  spričevalo  1.  letnika  BIC  Gimnazije 
in veterinarske šole Ljubljana, izdano leta 
2010. gnv‑327725

Lomšek  Ljudmila,  Glavarjeva  ulica  36, 
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli 
Janeza Levca, izdano leta 1978. gnj‑327737

Lorbek Sandra, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, spričevalo  dve spričevali 1. letnika Sre-
dnje oblikovne šole v Ljubljani, izdani leta 
1993, 1994. gnk‑327765

Mašič Neven, Peričeva ulica 7, Ljubljana, 
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 2007. gno‑327707

Medved Samo Peter, Kosarjeva ulica 20, 
Maribor, diplomo Fakultete za gradbeništvo, 
Univerze v Mariboru, št. G/0241, leto izdaje 
1990. gnb‑327745

Mohor Anže, Selo pri Vodicah 27, Vodi-
ce, spričevalo 1. letnika Srednje šole Dom-
žale, izdano leta 2011. gnj‑327762

Ptičak Primož, Cesta Dolomitskega od-
reda 12, Ljubljana,  spričevalo 4.  letnika  in 
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, 
izdano leta 2007. gnh‑327739

Radisavljević  Ružica,  Kraigherjeva  10, 
Postojna,  spričevalo  3.  letnika  Gostinske 
šole Izola, izdano leta 1983, izdano na ime 
Mijota. gne‑327767

Režonja  Bojan,  Ulica  Štefana  Kova-
ča 77, Turnišče, diplomo Srednje čevljarske 
in tekstilne šole v Kranju. gnk‑327715

Rozina Nina, Plešivica 6, Notranje Gori-
ce, spričevalo 3.  letnika Gimnazije Ledina, 
izdano leta 2006. gnz‑327696

Sabo Leonida, Pionirska cesta 40, Vrhni-
ka, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, 
izdano leta 2003. gny‑327722

Šamperl Marta, Hlaponci 54b, Polenšak, 
spričevalo  poklicne mature Kmetijske  šole 
Ptuj, izdano leta 2002. gnt‑327702

Šišarica Darko, Kidričeva 53, Kranj, spri-
čevalo  1.  letnika GTPTI   Gradbeno  stori-
tvene šole - ESIC Kranj, izdano leta 2009. 
gnw‑327699

Tekavc  Franc,  Ulica  bratov Učakar  76, 
Ljubljana, spričevalo za poklicnega voznika, 
izdala Avtošola Ježica. gni‑327738

Tot Jakob, Vojkova ulica 5, Celje, spri-
čevalo  4.  letnika  Srednje  šole  za  gostin-
stvo in turizem Celje, izdano leta 2007. 
gno‑327757

Uršič Nataša, Dolnja Počehova 17, Mari-
bor, spričevalo  prekvalifikacija, št. PT  190 
Delavske univerze Koper, izdano leta 2003, 
izdano na ime Škamperle. gni‑327763

Velagić  Iva,  Brilejeva  ulica  7,  Ljublja-
na,  spričevalo  1.  letnika  Srednje  upravne 
in administrativne šole, izdano leta 1998. 
gnm‑327734

Velkavrh Blažević Timotej, Škurhova uli-
ca 12, Ig, spričevala 1., 2.  in 3.  letnika Gi-
mnazije Antona Aškerca, izdana leta 2009, 
2010, 2011. gnd‑327747

Zajec Urša, Turnovše 18, Vrhnika, spri-
čevalo 7. razreda Osnovne šole Ivan Can-
kar, izdano leta 2010. gnm‑327709

Zejnilović Semir, Ulica bratov Mernik 5, 
Zreče,  certifikat Šolskega  centra Celje,  št. 
IZO-07/2127, izdano leta 2007. gnb‑327720

Zupanc  Jana,  Velika  Dobrava  8,  Vi-
šnja Gora,  spričevalo  4.  letnika  in maturi-
tetno  spričevalo  Srednje  šole  Josipa  Jur-
čiča  Ivančna  Gorica,  izdano  leta  1997. 
gnu‑327730

Žagar  Polona,  Dol.  Podboršt  2,  Mirna 
Peč, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo 
mesto, izdano leta 2010. gnf‑327766

Drugo preklicujejo

ARTCOM  TRANS  d.o.o.,  Ulica  9. 
maja 15, Nova Gorica, dovolilnico, št. 1606, 
za  državo  Bosno,  oznaka  države  BIH. 
gnh‑327714

Ažman  Tina,  Rimska  cesta  9,  Ljublja-
na,  študentsko  izkaznico,  št.  68113202, 
izdala Fakulteta za management Koper. 
gnv‑327700

Bedene Tjaša, Mladinska ulica 36, Izola 
 Isola, študentsko izkaznico, št. 31250042, 
izdala Fakulteta za farmacijo. gnp‑327756

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska 
Gora,  potrdilo  za  voznika  Ljubišo  Nikolić, 
št. 008133/AD 52-2-2715/2011. gnp‑327731

Camlek d.o.o., Črnova 35A, Velenje,  li-
cenco, za vozilo DAF FAR 95XF430, registr-
ska številka CE V5046. gnc‑327744

Dolenc Tadej, Partizanska cesta 12, Žiri, 
študentsko  izkaznico, št. 31260066,  izdala 
Univerza v Ljubljani. gnr‑327704

Dominik  Valter  s.p.,  Goriče  61,  Gol-
nik, potrdilo za voznika Radivoja Ristić, št. 
010367/MJ28-2-3333/2011. gnz‑327771

Drobež Jože, Savina 31, Ljubno ob Sa-
vinji, vozno karto, št. 1070500003444010, 
izdajatelj Cetis d.d. gnc‑327769

Preklici
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Ferbežer  Jernej, Mirna ulica 8, Bistrica 
ob  Dravi,  dijaško  izkaznico,  izdala  SERŠ 
Maribor, št. 1008215. gny‑327697

Franc Štupica s.p., Žlebič 20 A, Ribnica, 
potrdilo za voznika Esada Juković, veljavno 
od 15. 6. 2011 do 14. 6. 2012, izdajatelji-
ca  Obrtnopodjetniška  zbornica  Slovenije, 
št. 007044/AD56-2-2522/2011, izdano leta 
2011. gns‑327728

Franci  Hiti,  Brezovica  25,  Šmar-
ješke  Toplice,  voznikovo  kartico,  št. 
1070500012928010. gnl‑327735

Govednik Jošt, Jačka 61, Logatec, štu-
dentsko  izkaznico,  št.  20040099,  izdala 
Pravna fakulteta. gnh‑327743

Jernejčič Špela, Vodnikova 243, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Mo-
ste. gnr‑327733

Kepec Maša, Trdinova ulica 7a, Kamnik, 
študentsko  izkaznico, št. 01009712,  izdala 
Pedagoška fakulteta. gnp‑327706

Klančar Anton, Prvomajska ulica 3, Lju-
bljana,  digitalno  tahografsko  kartico,  št. 
1070500014796010. gnr‑327754

Koprivec Tjaša, Retje 129A, Loški Potok, 
študentsko  izkaznico, št. 04041005,  izdala 
Fakulteta za upravo. gne‑327742

Krištofelc Frenk, Zidanškova 7, Slovenj 
Gradec, potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu, veljavno od 1985, izdajatelj Mini-
strstvo za zdravje RS, izdano leta 1985. 
gnz‑327746

Križnik  Maja,  Pod  Vrtačo  20,  Sevnica, 
indeks, številka 18050618, izdala Filozof-
ska fakulteta, leto izdaje 2005 in študentsko 
izkaznico. gnj‑327716

Krotko Sabina, Ulica Iga Grudna 3, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 04041015, 
izdala Fakulteta za upravo. gnf‑327741

Perger Gregor, Okrogarjeva 7a, Ljublja-
na  Črnuče, dijaško izkaznico,  izdala Sre-
dnja medijska in grafična šola. gnn‑327708

Prevozi oseb Slobodan Bjelica s.p., Trin-
kova ulica 40, Ljubljana, taksi licenco, s šte-
vilko 012300/001, za vozilo z reg. št. LJ 
VE202,  izdala Obrtna  zbornica Slovenije, 
izdano leta 2012. gnj‑327695

Prevozništvo Lovšin Jože s.p., Rakitnica 
55A,  Dolenja  vas,  licenco,  št.  006360,  za 
vozilo MB actros 1943L, registrska številka 
LJ J2-80P. gnr‑327729

Primar Luka, Peruzzijeva ulica 95B, Lju-
bljana,  dijaško  izkaznico,  izdala  Srednja 
gradbena, geodetska in ekonomska šola v 
Ljubljani. gnq‑327705

Skrt Igor, Levpa 35, Kal nad Kanalom, 
voznikovo kartico,  št.  1070500020177000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnd‑327718

Smuk Polona, Bevke 168, Log pri Bre-
zovici, študentsko izkaznico, št. 19808758, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnb‑327770

Štefanič  Jernej,  Kraigherjeva  uli-
ca  32,  Celje,  digitalno  kartico  za  voznika, 
št. 1070500017848000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnx‑327698

Teršek  Urša,  Škapinova  ulica  9,  Celje, 
študentsko  izkaznico, št. 11060014,  izdala 
Zdravstvena fakulteta. gnl‑327760

Veselič Ana, Vrhovci 14a, Črnomelj, štu-
dentsko izkaznico, št. 49110055, izdala GEA 
College. gni‑327717

Zupanc Jana, Velika Dobrava 8, Višnja 
Gora, potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu iz vzgoje in izobraževanja, izdalo Mini-
strstvo za šolstvo in šport, izdano leta 2007. 
gns‑327732
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