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Javni razpisi

Št. 8016-2/2012-25 Ob-3482/12

Spremembe
V Javnem razpisu za dodeljevanje sred-

stev projektom na območju avtohtonih na-
rodnih skupnosti za leto 2012, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 47/12 z dne 22. 6. 
2012 (Ob-3238/12) (v nadaljevanju: javni 
razpis) Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada, se:

– v poglavju II. javnega razpisa – Splo-
šni pogoji dodeljevanja v točki 1. za besedo 
»sredstev« doda besedilo «po namenih A1, 
B in A2«,

– v poglavju II. javnega razpisa – Splo-
šni pogoji dodeljevanja točka 3. spremeni 
tako, da se glasi: »Vlagatelji projekta in 
upravičenci do sredstev v primeru namena 
C so razvojne institucije, ki so registrira-
ne za delovanje na območju avtohtonih 
narodnih skupnosti in imajo med drugim 
strokovno usposobljene kadre za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji ter so 
vpisane v evidenco razvojnih institucij, ki 
jo vodi služba Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: vla-
gatelji). Vlagatelji morajo pripraviti razvojno 
in investicijsko dokumentacijo za projekt, 
ki ga izvajajo na narodnostno mešanih ob-
močjih in so navedena v točki 3. poglavja 
I. tega razpisa«,

– v poglavju III. javnega razpisa – Po-
sebni pogoji dodeljevanja v točki 5. bese-
dilo »pravnih osebah« doda besedilo »(jav-
nega in zasebnega prava)« ter se besedilo 
»Za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizi-
rano kot fizična oseba se upoštevata druga 
in tretja alinea iz te točke, pri namenu C pa 
navedena določila veljajo le za upravičene 
stroške v osnovna opredmetena sredstva« 
nadomesti z besedilom »Za kmetijsko go-
spodarstvo, ki je organizirano kot fizična 
oseba se upoštevata druga in tretja alinea 
iz te točke, pri namenu C pa navedena 
določila veljajo le za upravičene stroške 
v osnovna opredmetena sredstva ter pri 
namenu C pri pravnih osebah javnega pra-
va le-ta veljajo pogojno ob predhodnem 
soglasju sklada«,

– v poglavju III. javnega razpisa – Poseb-
ni pogoji dodeljevanja v točki 6. za besedi-
lom »Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče 
le v izjemnih primerih s soglasjem sklada.« 
doda besedilo »Če je pri namenu C vlaga-
telj pravna oseba javnega prava, navedeno 
določilo velja smiselno in mora vlagatelj za-
prositi za soglasje sklada«,

– v poglavju III. javnega razpisa – Poseb-
ni pogoji dodeljevanja v točki 9. za besedi-

lom »do dokončnega vračila posojila« doda 
besedilo »oziroma pri namenu C do roka, ki 
ga naknadno določi sklad«,

– v poglavju III. javnega razpisa – Poseb-
ni pogoji dodeljevanja v točki 10. besedilo 
»Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – ve-
lja za vse namene (A1, B in A2 ter C samo 
v primeru če, so vlagatelji razvojne institucije 
ter se pri slednjih določila upoštevajo smi-
selno):« nadomesti z besedilom »Do spod-
bud ni upravičen vlagatelj, ki: – velja za vse 
namene (A1, B in A2 ter C, pri slednjih se 
določila upoštevajo smiselno)«,

– v poglavju III. javnega razpisa – Po-
sebni pogoji dodeljevanja v točki 13. črta 
besedilo »Kolikor je pri namenu C vlaga-
teljica oziroma upravičenka občina veljajo 
le naslednja določila navedena v III. (tem) 
poglavju javnega razpisa, in sicer točka 8., 
druga alinea točke 10. ter točke od 11. do 
13«,

– v poglavju III. javnega razpisa – Poseb-
ni pogoji dodeljevanja v točki 15. besedilo 
»predmet projekta odtujilo (v primeru name-
na C velja pogojno)« nadomesti z besedilom 
»predmet projekta odtujilo (v primeru name-
na C slednje velja pogojno ob predhodnem 
soglasju sklada)«,

– v poglavju IV. javnega razpisa – Fi-
nančni pogoji v točki 7. črta besedilo »(v 
primeru namena C se določila upoštevajo 
smiselno)«,

– v poglavju IV. javnega razpisa – Fi-
nančni pogoji v točki 16. črta besedilo »V 
primeru namena C so izjema občine, kjer 
se odobrena sredstva nakaže vedno na 
račun občine.« in besedilo »(pri namenu 
C, izjava ni potrebna kolikor so vlagateljice 
oziroma upravičenke občine) ter besedilo 
»(vzorec zahtevka za dodelitve sredstev 
občinam v okviru namena C je sestavni del 
razpisne dokumentacije)«. Hkrati se be-
sedilo »vzorec zahtevka z izjavo za osta-
le namene se nahaja v prilogi« zamenja 
z besedilom »(vzorec zahtevka z izjavo se 
nahaja v prilogi«,

– v poglavju V. javnega razpisa – Vsebi-
na vloge: vsa dokumentacija ter priloge se 
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno 
investicijo v točki 10. črta »(ne velja za na-
men C)«,

– v poglavju V. javnega razpisa – Vsebi-
na vloge: vsa dokumentacija ter priloge se 
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno 
investicijo v točki 12. črta »(ne velja za na-
men C)«,

– poglavju V. javnega razpisa – Vsebi-
na vloge: vsa dokumentacija ter priloge se 
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno 

investicijo v točki 14. besedilo »Dokazila 
o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt: 
(v primeru namena C, če so vlagateljice 
občine določilo ne velja).« nadomesti z be-
sedilom »Dokazila o registraciji vlagatelja za 
prijavljeni projekt«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane 
nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-252/2012/17 Ob-3466/12
Ministrstvo za notranje zadeve obja-

vlja izbor programov oziroma izid javne-
ga razpisa, št. 430-252/2012, za izvajanje 
programov prostovoljnega vračanja tujcev 
iz Republike Slovenije in reintegracijskih 
programov, objavljenega v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 22/12, pod objavo 
Ob-1943/12, z dne 23. 3. 2012, in na spletni 
strani Ministrstva za notranje za deve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub ljana, po po-
oblastilu organa v sestavi Ministrstva za no-
tranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 
1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje 

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

1. Informiranje tujcev o možnosti pro-
stovoljne vrnitve;

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

3. Izobraževanje in usposabljanje.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj 

ter vrednost izbranega programa: za izvaja-
nje programov po predmetnem javnem raz-
pisu je izbrana vloga prijavitelja IOM Ljub-
ljana, v vrednosti 100.000,00 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt fi-
nancira: sredstva za izvedbo predmetne-
ga programa so zagotovljena iz sredstev 
Evropskega sklada za vračanje – LP 2011 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 333070-12-0023 Ob-3499/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, in 
100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
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projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list 
RS, št. 38/12) Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) objavlja

javni projektni razpis
za izbor predlogov za bivanje  

in ustvarjanje v umetniških rezidencah 
v Berlinu, Londonu, New Yorku  
in na Dunaju (v nadaljevanju:  

v umetniških rezidencah), ki jih bo  
v letu 2013 sofinancirala  

Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo 

(v nadaljevanju: javni projektni razpis, 
oznaka JPR – REZ – 2013)

1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet razpisa, razpisno področje 
in cilji

Predmet razpisa je zbiranje predlogov 
prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti, za biva-
nje in ustvarjanje v umetniških rezidencah 
v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju 
v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, ki 
vključuje:

– financiranje stroškov najemnine, te-
kočih stroškov, ki so povezani z uporabo 
stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja 
in osnovne opreme stanovanj Ministrstva 
v omenjenih mestih ter

– povračilo potnih stroškov za izbrane 
prijavitelje za pot do kraja stanovanja in 
nazaj za Berlin v višini največ 250 €, za 
London v višini največ 250 €, za New York 
v višini največ 850 € in za Dunaj v višini 
največ 150 €.

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki de-
lujejo v umetnosti, in sicer na naslednjih 
področjih:

– uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijska umetnost,
– film in AV-mediji,
– knjiga,
da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje 

v umetniških rezidencah.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi 

v slovnični obliki za moški spol, se upora-
bljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Ministrstvo bo predloge za bivanje in 
ustvarjanje v umetniških rezidencah v okvi-
ru javnega projektnega razpisa JPR – REZ 
– 2013 podpiralo v skladu z naslednjimi dol-
goročnimi cilji:

– krepitev ustvarjalnosti prek mobilno-
sti in medkulturne izmenjave idej, znanja 
in praks,

– spodbujanje mednarodnega povezo-
vanja in sodelovanja v umetnosti,

– spodbujanje priložnosti za delo na po-
dročju umetnosti ter večanje možnosti za 
pridobivanje novega občinstva,

– povečanje prepoznavnosti slovenske 
umetniške ustvarjalnosti in produkcije v tu-
jini.

3. Pomen izrazov
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, 

ki jih ima Ministrstvo v najemu v Berlinu, 
Londonu, New Yorku in na Dunaju ter so 
namenjena eno- ali dvomesečnemu bivanju 
in ustvarjanju umetnikov ter drugih posame-
znikov, ki delujejo v umetnosti.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so 
vpisane v razvid samozaposlenih, ki ga vodi 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost kultu-
ro in šport.

Mladi avtorji so osebe, ki na dan zaključ-
ka javnega projektnega razpisa JPR – REZ 
– 2013 še niso dopolnili 36. let in delujejo 
v umetnosti.

Projekt so predvidene aktivnosti v času 
bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci, 
ki jih prijavitelj izkazuje z delovnim načrtom. 
Delovni načrt vključuje: a) opis predvidenih 
aktivnosti, b) načrt vzpostavljanja ali širitve 
profesionalnih stikov s tamkajšnjim okoljem 
oziroma možnost vključevanja projekta ozi-
roma dela v širši mednarodni kulturni pro-
stor, c) razmislek o tem, kako bo bivanje 
pripomoglo k profesionalnemu razvoju in 
uveljavljanju avtorja.

4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene 
osebe):

– so fizične osebe ali samozaposleni 
vpisani v razvid Ministrstva, ki delujejo na 
razpisanih umetnostih področjih,

– imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji,

– v letih 2012 in/ali 2013 nimajo zača-
snega bivališča v kraju, kjer je umetniška 
rezidenca za katero se prijavljajo,

– je njihov delovni načrt za umetniško 
rezidenco osredotočen na umetniško de-
javnost oziroma umetniški projekt in ne na 
znanstveno-raziskovalno delo,

– so, če so bili pogodbena stranka Mi-
nistrstva za kulturo oziroma Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport v le-
tih 2011 in 2012, izpolnjevali vse pogodbene 
obveznosti do njiju,

– niso koristili umetniške rezidence 
v Berlinu, Londonu ali New Yorku v letu 
2011 ali 2012,

– niso koristili umetniške rezidence na 
Dunaju v letu 2012,

– niso prejemniki štipendij ali šolnin Mini-
strstva za kulturo oziroma Ministrstva za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport v letih 
2012 in/ali 2013,

– se niso odpovedali že potrjenemu biva-
nju in delovanju v umetniški rezidenci v letu 
2011 ali 2012 zaradi neobjektivnih okoliščin,

– se prijavljajo za bivanje v samo eni 
izmed štirih umetniških rezidenc,

– dovolijo objavo osebnih podatkov z na-
menom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno 
z Zakonom o dostopnosti informacij javne-
ga značaja in Zakona o varstvu osebnih 
podatkov.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija 

za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na 
ministrstvu imenuje minister.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo 
pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh po preje-
mu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela 
kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravoča-
sne, popolne ali jih ne bodo vložile upravi-
čene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po 
že izdani dokončni odločbi o izboru prijavi-
telja spremeni odločitev in z njim ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru na-
knadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
godbenih obveznosti razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev.
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Opozorilo:
V primeru, če se prijavitelj prijavi za biva-

nje in delovanje v več kot enem stanovanju, 
se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga 
neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neu-
pravičene osebe).

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se 
ne vrača.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– najemnine, tekoči stroški, ki so pove-

zani z uporabo stanovanja, stroški rednega 
vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj, 
ki jih Ministrstvo poravnava neposredno;

– potni stroški za pot do kraja stanova-
nja in nazaj za Berlin v višini največ 250 €, 
za London v višini največ 250 €, za New 
York v višini največ 850 € in za Dunaj v viši-
ni največ 150 €. Ministrstvo upravičencem 
povrne omenjene potne stroške na podla-
gi zahtevka, vsebinskega poročila o delu 
v času bivanja in delovanja v rezidenci in 
kopij računov, ki jih vložijo pri Ministrstvu 
v roku 30 dni po poteku pogodbenega ob-
dobja bivanja.

7. Pojasnila o uporabi umetniške rezi-
dence

Vsak prijavitelj bo lahko bival v stano-
vanju v terminu, kot bo določen v pogodbi 
o pogojih bivanja in ustvarjanja v stanova-
nju med prijaviteljem in ministrstvom, ki jo 
prijavitelj sklene z ministrstvom pred od-
hodom.

Prijavitelj se s pogodbo zaveže, da bo 
uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobre-
ga gospodarja in odgovarjal za morebitno 
škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe 
stanovanja, kar pomeni, da bo (v prime-
ru neskrbne rabe) poravnal vse morebitne 
nastale materialne stroške in povrnil tudi 
plačilo najemnine stanovanja za čas, ko je 
v njem bival in deloval. V nasprotnem pri-
meru se ne bo smel prijaviti na nobenega 
izmed razpisov Ministrstva v prihodnjih pe-
tih letih.

Po prejemu odločbe o izbiri za bivanje in 
delovanje v umetniški rezidenci mora vsak 
izbrani prijavitelj Ministrstvo pisno obvestiti 
o svojem odhodu najmanj 30 dni pred pri-
četkom bivanja v stanovanju. Če tega ne bo 
upošteval, se šteje, da je odstopil od svoje 
zahteve za bivanje v stanovanju.

Posamezni prijavitelj lahko v stanovanju 
biva in deluje največ dva meseca. Ministr-
stvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko 
več prijaviteljev zaprosi za isti termin, samo 
določi termine bivanja.

Ker je bivanje in delovanje v umetniških 
rezidencah namenjeno intenzivni ustvar-
jalnosti, smejo z izbranimi prijavitelji v njih 
bivati druge osebe le pod pogojem, da je 
druga oseba aktivno vključena v projekt 
oziroma načrtovane aktivnosti prijavitelja. 
Izbrani prijavitelj mora vsaj 14 dni pred od-
hodom pridobiti pisno soglasje Ministrstva 
za bivanje te osebe v stanovanju.

8. Razpisni kriteriji

Kriterij: Št. možnih točk

1. DOSEDANJE DELO 40

Kakovost in izvirnost dosedanjega dela avtorja na umetnostnem področju za katerega je podana vloga in/ali 
izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega avtorja 25

Referenčnost in uveljavljenost avtorja v strokovni javnosti na umetnostnem področju za katerega je podana 
vloga (Pri mladih avtorjih referenčnost in uveljavljenost lahko nadomestijo priporočila stroke.) 15
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Kriterij: Št. možnih točk

2. PROGRAM PRIJAVLJENEGA DELOVNEGA NAČRTA 50

Vsebinska opredelitev, utemeljitev in realna izvedljivost projekta oziroma aktivnosti v umetniški rezidenci 20

Načrt vzpostavljanja/širive profesionalnih stikov s tamkajšnjim okoljem oziroma možnosti vključevanja 
projekta/aktivnosti v širši mednarodni kulturni prostor 20

Prispevek bivanja v tujini za nadaljni profesionalni razvoj in uveljavljanje avtorja 10

3. URADNO DOKAZILO 5

Uradno dokazilo (vabilo ali potrdilo) o sodelovanju s kulturno oziroma umetniško ustanovo ali drugim sub-
jektom z umetnostnega področja, za katerega je podana vloga in v z vlogo določenem terminu v izbrani državi, 
s katero/-im namerava prijavitelj še posebej intenzivno sodelovati.

5

4. STATUS SAMOZAPOSLENEGA V KULTURI 5

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi 5

 SKUPAJ 100

9. Uporaba kriterijev
Najvišje možno število prejetih točk je 

100, izbrani so lahko tisti prijavitelji, ki v sku-
pnem seštevku točk prejmejo 70 točk in več. 
Izmed prijaviteljev, ki bodo prejeli 70 točk in 
več, bodo izbrani tisti, ki bodo na predlog 
strokovne komisije v postopku izbire ocenje-
ni oziroma ovrednoteni višje. Če imajo pri-
javitelji enako število točk, se pri določanju 
vrstnega reda upošteva dosežena ocena po 
kriteriju “program prijavljenega delovnega 
načrta”.

Strokovna komisija bo poleg izbranih pri-
javiteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« 
prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki 
lahko bivajo in delujejo v stanovanju, če pri-
javitelj, ki je bil prvotno izbran, zaradi objek-
tivnih okoliščin (smrt v družini, bolezen, od-
poved projekta s strani pravnega partnerja 
v tujini) ministrstvu sporoči, da mora upora-
bo stanovanja odpovedati. Če prijavitelj ne 
poda objektivnih okoliščin, se v naslednjih 
dveh letih ne bo mogel prijaviti na razpis 
ministrstva za izbor predlogov za bivanje in 
delovanje slovenskih ustvarjalcev v umetni-
ških rezidencah Ministrstva.

10. Predvidena vrednost sredstev: pred-
videna vrednost razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet javnega pro-
jektnega razpisa JPR – REZ – 2013 je: 
100.000,00 EUR.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2013 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dode-
ljena proračunska sredstva se bodo izpla-
čevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za 
izplačilo, ki jim bodo bodo priložene kopije 
računov za potne stroške in vsebinska po-
ročila o bivanju in delovanju v umetniški 
rezidenci.

12. Razpisni rok: razpis se prične 15. 7. 
2012 in se zaključi 16. 8. 2012.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega projektnega razpisa 

JPR – REZ – 2013,
– prijavni obrazec,
– prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnje-

vanju razpisnih pogojev).
Prijavitelj mora ob prijavi posameznega 

projekta na razpis priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
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– podpisana in datirana priloga 1 (izjave 
prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev),

– druge obvezne priloge, navedene na 
prijavnemu obrazcu.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji 
v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni 
Ministrstva (Masarykova 16, 1000 Ljub ljana) 
med uradnimi urami (vsak ponedeljek in pe-
tek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 
12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prija-
vitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministr-
stva http://www.mizks.gov.si/, kjer najdejo 
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
javnega razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo 
v času razpisnega roka zainteresiranim pri-
javiteljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti v poslovnem času Mi-

nistrstva predložena glavni pisarni na na-
slov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Direktorat za ustvarjalnost, 
Sektor za umetnost, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana oziroma najkasneje 16. 8. 2012 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka 
v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: 
Ne odpiraj – Prijava na razpis JPR – REZ – 
2013 ter navedbo kraja bivanja, za katerega 
se prijavljajo. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti navedba prijavitelja: ime in priimek ter 
stalni naslov.

15. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma do-

polnitev ali sprememba), ki ni bila odda-
na priporočeno na pošto do vključno 16. 8. 
2012 oziroma do tega dne ni bila v po-
slovnem času Ministrstva oddana v njegovi 
glavni pisarni.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. 
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na 
razpis prispela kot formalno nepopolna in 
je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem pet-
dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti pri-
javitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev 
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je 
možno le v razpisnem roku z oznako, na 
katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepo-
polne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi 
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni 
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno ne-
popolne vloge, obvezno z oznako na katero 
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po zaključku odpiranja 
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse 
vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so bile vložene prepozno oziroma 

prepozno dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustre-

zno dopolnjene.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-

boru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpi-

sa obvestilo v dveh mesecih po zaključku 
odpiranja vlog, ki se bo pričelo 20. 8. 2012 
ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge 
za sofinanciranje prijaviteljev po postopku, 

kot ga določa pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov, in 
največ do vrednosti, določenih z javnim 
proračunom.

V primeru objektivnih okoliščin, ki bi 
preprečile možnost koriščenja stanovanj, 
ki so predmet razpisa, se stanovanja ne 
dodelijo.

17. Pristojna uslužbenka za dajanje 
informacij in pojasnil: dr. Blanka Tivadar, 
tel. 01/369-59-72, e-pošta: blanka.tiva-
dar@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij 
po telefonu in elektronski pošti so vsak po-
nedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo 
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.

18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: 
zainteresirane osebe se lahko seznanijo 
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogle-
dajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, (Ma-
sarykova 16, 1000 Ljub ljana), ali na spletnih 
straneh ministrstva, www.mizks.gov.si, kot 
je navedeno pod točko 13.

Ministrstvo za izobraževanje, 
 znanost, kulturo in šport

 Ob-3500/12
Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona 

o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) 
ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 
19. členom Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 
(Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 37/12), 
216. in 229. členom Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07,61/08 in 99/09 
– ZIPR1011) ter Letnega programa izobra-
ževanja odraslih Republike Slovenije za leto 
2012, ki ga je s sklepom št. 60302-1/2012/3 
sprejela Vlada RS dne 3. 7. 2012, objavlja 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport (v nadaljnjem besedilu: Mini-
strstvo)

javni razpis
za sofinanciranje prireditev TVU  

in programov združenj ter asociacij  
s področja izobraževanja odraslih  

v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je:
a) sofinanciranje prireditev Tedna vseži-

vljenjskega učenja v letu 2012 (v nadaljnjem 
besedilu: TVU 2012);

b) sofinanciranje aktivnosti združenj in 
asociacij s področja izobraževanja odraslih 
v letu 2012 (v nadaljnjem besedilu: združenj 
in asociacij 2012).

S programi, ki so predmet tega javnega 
razpisa, v Sloveniji uresničujemo izvajanje 
Letnega programa izobraževanja odraslih 
v RS za leto 2012. Uresničujemo cilj spod-
bujanja vključevanja v vseživljenjsko učenje 
odraslega prebivalstva v Sloveniji.

A. sklop – TVU 2012:
Sofinancira se izpeljavo prireditev TVU 

2012, izpeljanih od 1. 5. 2012 do 30. 6. 
2012.

B. sklop – aktivnosti združenj in asoci-
acij 2012:

Sofinancira se:
– organizacijo strokovnih dogodkov ali 

aktivnosti s področja izobraževanja odraslih,
– razvoj neformalnih izobraževalnih pro-

gramov za odrasle,

– razvoj gradiv za programe neformalne-
ga izobraževanja odraslih,

v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
A. sklop – TVU 2012:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 

70.000,00 EUR. Končno število sofinancira-
nih prireditev je odvisno od števila prijavite-
ljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene 
v razpisu in dosegli ustrezno število točk.

Sredstva so zagotovljena znotraj ukrepa 
3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobra-
ževanja odraslih, na proračunski postavki 
722910 – dejavnost izobraževanja odraslih, 
konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom), konto 4120 (tekoči transfe-
ri neprofitnim organizacijam in ustanovam), 
konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode) 
in konto 4130 (tekoči transferi občinam).

B. sklop – aktivnosti združenj in asoci-
acij 2012:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 
67.000,00 EUR. Končno število sofinancira-
nih aktivnosti je odvisno od števila prijavite-
ljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene 
v razpisu in dosegli ustrezno število točk.

Sredstva so zagotovljena znotraj ukrepa 
3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobra-
ževanja odraslih, na proračunski postavki 
722910 – dejavnost izobraževanja odraslih, 
konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom), konto 4120 (tekoči transfe-
ri neprofitnim organizacijam in ustanovam), 
konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode) 
in konto 4130 (tekoči transferi občinam).

III. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Za prijavitelje je pomembno, da izpol-
njujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim 
razpisom.

A. sklop – TVU 2012:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne 

ali fizične osebe, ki izvajajo dejavnost, ki 
je predmet tega javnega razpisa. Prijavite-
lji priložijo temeljni akt v elektronski obliki 
(.pdf,.tif ali.jpg format), s katerim dokazujejo 
sposobnost za izvajanje izobraževalne de-
javnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.

Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavno-
sti, ki so predmet tega javnega razpisa in 
so že sofinancirane iz sredstev državnega 
proračuna ali iz sredstev kohezijske politi-
ke. Prav tako ne bo upoštevalo prijav javnih 
zavodov, ki opravljajo razvojno in svetoval-
no delo v vzgoji in izobraževanju in drugih 
javnih zavodov za izobraževanje odraslih za 
tiste dejavnosti, ki jih Ministrstvo sofinancira 
na podlagi letnih delovnih načrtov in nepo-
srednih pogodb.

Prijavi na javni razpis priložite Načrt iz-
vedbe prireditev v TVU 2012 z opredelitvijo:

– ciljev dejavnosti,
– skupnega števila in seznama priredi-

tev,
– raznolikosti vsebin, učnih metod in teh-

nologij ter vrst učenja,
– raznolikosti ciljnih skupin,
– prijemov medijske in vizualne promo-

cije,
– odgovornih nosilcev in izvajalcev prire-

ditev v TVU 2012.
B. sklop – aktivnosti združenj in asoci-

acij 2012:
Na javni razpis se lahko prijavijo združe-

nja in asociacije, ki združujejo strokovnjake 
in organizacije z delovanjem na področju 
izobraževanja odraslih. Prijavitelji priloži-
jo temeljni akt, iz katerega je razvidno, da 
prijavitelj deluje na nacionalni ravni in ima 
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registrirano izobraževalno dejavnost. Prija-
vitelj mora imeti tudi izkušnje z aktivnostmi 
za strokovnjake s področja izobraževanja 
odraslih (navedene v obrazcu 3).

Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavno-
sti, ki so predmet tega razpisa in so že 
sofinancirane iz sredstev državnega pro-
računa ali iz sredstev kohezijske politike. 
Prav tako ne bo upoštevalo prijav javnih 
zavodov, ki opravljajo razvojno in svetoval-
no delo v vzgoji in izobraževanju in drugih 
javnih zavodov za izobraževanje odraslih za 
tiste dejavnosti, ki jih Ministrstvo sofinancira 
na podlagi letnih delovnih načrtov in nepo-
srednih pogodb.

Prijavi na razpis za vsako posamezno 
aktivnost priložite prijavni obrazec (obrazec 
3), ki vsebuje:

– ime aktivnosti,
– cilje aktivnosti,
– opis vsebine,
– opis dosedanjih izkušenj na področju 

aktivnosti, ki jo prijavljate,
– pričakovane rezultate,
– odgovorne nosilce in izvajalce,
– finančni načrt.
Združenja in asociacije lahko prijavijo 

največ dve aktivnosti.
IV. Merila za izbor programov na javnem 

razpisu
A. sklop – TVU 2012:
Prijavljeni izvajalci prireditev bodo razvr-

ščeni v tri razrede glede na število izvedenih 
prireditev:

– 1. razred: od 10 do 29 prireditev,
– 2. razred: od 30 do 49 prireditev,
– 3. razred: 50 ali več prireditev.
Posamezne prijave bodo ocenjevane po 

merilih iz naslednje preglednice:

Merila

1. Raznolikost vsebin, učnih metod  
in tehnologij ter vrst učenja

2. Vključenost raznolikih ciljnih skupin

3. Raznolikost medijske in vizualne 
promocije

Posamezna merila so natančneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji v 4. po-
glavju.

B. sklop – aktivnosti združenj in asoci-
acij 2012:

Posamezne prijavljene aktivnosti bodo 
ocenjevane po merilih iz naslednje pregle-
dnice:

Merila

1. Dejavnost ima celovito in podrobno 
razdelane vse zahtevane elemente

2. Prijavitelj izkazuje zadostne in 
z jasno strukturo predstavljene 
izkušnje – reference za prijavljeno 
dejavnost

3. Aktivnost je ustrezno finančno 
vrednotena

4. V izvajanje prijavljene dejavnosti  
so vključena druga združenja  
in asociacije

Posamezna merila so natančneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji v 4. po-
glavju.

V. Rok in način prijave na javni razpis
Zahtevano dokumentacijo:

A. sklop – TVU 2012: obrazec 1, podat-
ke o prireditvah (obrazec 2), Načrt izvedbe 
prireditev v TVU in temeljni akt,

B. sklop – aktivnosti združenj in asociacij 
2012: obrazec 1, prijavo dejavnosti (obra-
zec 3), izkazane reference (obrazec 4) in 
temeljni akt

oddate samo na elektronskem mediju 
(CD, DVD, USB ključ …). V pisni obliki ob-
vezno priložite podpisano in žigosano izja-
vo (ta dokument pripravite sami) odgovorne 
osebe o verodostojnosti podatkov v elek-
tronskih obrazcih.

Popolno vlogo (elektronski medij in pisno 
izjavo o verodostojnosti) pošljite na naslov: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kultu-
ro in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do 20. 7. 2012. Za pravočasno 
prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka 
za oddajo označena s poštnim žigom in po-
slana priporočeno ali oddana na dan izteka 
razpisa do 12. ure v vložišče Ministrstva. 
Prijavo oddajte v zaprti ovojnici z označenim 
imenom in točnim naslovom prijavitelja ter 
vidno oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za 
sofinanciranje prireditev v TVU in progra-
mov združenj in asociacij s področja izobra-
ževanja odraslih v letu 2012« (priloga št. 1).

Prijave, ki ne bodo oddane s predpisani-
mi oznakami, bo komisija pred odpiranjem 
izločila iz nadaljnjega postopka. Iz nadaljnje-
ga postopka ocenjevanja bodo izločene tudi 
vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisa-
nih obrazcih v elektronski obliki.

VI. Odpiranje prijav in rok za obveščanje 
o izidu javnega razpisa: komisija bo pričela 
z odpiranjem prijav 27. 7. 2012. Odpiranje 
bo zaključeno predvidoma do 3. 8. 2012. 
V skladu s tretjim odstavkom 222. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije odpiranje prijav ne 
bo javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni 
pisno v 45 dneh po preteku roka za prijavo, 
torej najkasneje do 10. 9. 2012.

VII. Razpisna dokumentacija: javni raz-
pis in razpisna dokumentacija sta na vo-
ljo na spletni strani Ministrstva: http://www.
mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/jav-
ni_razpisi/.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 2130-12-0078 Ob-3512/12
Na podlagi Zakona o varstvu potrošni-

kov (Uradni list RS, 98/04 – UPB2, 46/06, 
126/07, 86/09 in 78/11), Uredbe o koncesiji 
za opravljanje javne službe svetovanja po-
trošnikom (Uradni list RS, št. 6/12) in Re-
solucije o nacionalnem programu varstva 
potrošnikov (Uradni list RS, št. 47/12) Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe svetovanja potrošnikom

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nada-
ljevanju: ministrstvo), Kotnikova 5, 1000 
Ljub ljana, objavlja javni razpis za opravlja-
nje javne službe svetovanja potrošnikom, 
skladno z določbami Uredbe o koncesiji za 
opravljanje javne službe svetovanja potro-
šnikom (Uradni list RS, št. 6/12, v nadaljeva-
nju: uredba), na katerega se lahko prijavijo 
nevladne potrošniške organizacije, vpisane 
v register potrošniških organizacij pri mini-
strstvu in druge nevladne organizacije, ki so 
ustanovljene za varstvo pravic potrošnikov 
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in izvajajo posamezne strokovne in razisko-
valne naloge na področju varstva potrošni-
kov ter izkažejo nepridobitnost, nevtralnost 
in neodvisnost organizacije od interesov po-
nudnikov blaga ali storitev.

2. Koncedent, Republika Slovenija, ki jo 
zastopa Vlada Republike Slovenije, bo na 
podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja mi-
nistrstvo, podelila eno koncesijo za opra-
vljanje javne službe svetovanja potrošnikom 
za celotno območje Republike Slovenije za 
obdobje 4 let.

3. Način prijave in razpisni rok:
Prijava mora biti pripravljena v skladu 

z navodili iz razpisne dokumentacije.
Prijave morajo v zaprti ovojnici z oznako 

»Ne odpiraj – Prijava – javni razpis za po-
delitev koncesije za opravljanje javne službe 
svetovanja potrošnikom«, prispeti na naslov 
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 13. 8. 2012 
do 15. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan 
naslov prijavitelja.

Prijava bo štela za pravočasno, če 
bo predložena osebno ali bo prispela po 
pošti na zgoraj navedeni naslov in v zgoraj 
navedenem roku. Če se prijava pošlje pri-
poročeno po pošti, se šteje za pravočasno, 
če je bila oddana na pošto v zgoraj nave-
denem roku.

Prijave, ki bodo predložene na drug na-
čin (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne 
bodo obravnavane.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bo ministrstvo zavrglo s sklepom.

4. Merila za izbiro koncesionarja:

Merilo TOČKE
1 Strokovna usposobljenost prijavitelja za opravljanje 

splošnega svetovanja maks. 52 točk
2 Izkušnje prijavitelja na drugih področjih varstva potrošnikov maks. 20 točk
3 Znanje in izkušnje svetovalcev maks. 18 točk
4 Cena storitve maks. 10 točk

SKUPAJ 100 točk

Merila in način ocenjevanja so natanč-
neje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

V primeru enakega skupnega števila do-
deljenih točk na podlagi meril (ocene prijav 
se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo 
koncedent izbral tistega, ki je dosegel ve-
čje število točk pri prvem merilu. Če tudi to 
ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, 
katerega prijava je prej prispela na naslov 
ministrstva (šteje datum, ura in minuta pri-
spetja vloge, napisana s strani vložišča na 
zunanji ovojnici prijave).

5. Razpisna dokumentacija je objavlje-
na na spletni strani ministrstva, http://www.
mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja-
ve/javni_razpisi/. Zainteresirani prijavitelji jo 
lahko dvignejo tudi v vložišču ministrstva, 
vsak delovnik med 9.30 in 15. uro.

6. Dodatne informacije so na voljo 
vsak delovni dan, med 8. in 9. uro po tel. 
št. 01/400-35-64. Vsa morebitna vpraša-
nja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno 
po pošti na zgoraj navedeni naslov, ali 
na faks št. 01/400-35-88, ali na e-naslov: 
gp.mg@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi 
z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za 
podelitev koncesije je Miha Berdnik.

7. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podelitev 

koncesije za opravljanje javne službe sve-
tovanja potrošnikom.

7.1 Predmet koncesije je splošna sve-
tovalna dejavnost na področju varstva pra-
vic in ekonomskih interesov potrošnikov na 
področjih:

– obligacijskih razmerij;
– varstva potrošnikov po zakonu, ki ureja 

varstvo potrošnikov;
– potrošniških kreditov po zakonu, ki ure-

ja potrošniške kredite;
– stanovanjskega področja;
– izvajanja javnih gospodarskih služb 

(komunalne storitve, pogrebne storitve, 
energetika);

– elektronskih komunikacij in pošte;
– pravic potnikov v letalskem, železni-

škem, avtobusnem in vodnem prometu.
7.3 Svetovalna dejavnost vključuje:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov 

za uveljavljanje pravic potrošnika;
– svetovanje pri reševanju konkretnih 

primerov;
– odstopanje zadev v reševanje pristoj-

nim organom.
7.4 Koncesionar mora zagotavljati vo-

denje centralnega informacijskega sistema 
prejetih vprašanj in dopisov potrošnikov.

Centralni informacijski sistem vključu-
je predvsem:

– sprejem telefonskih klicev na posebno 
telefonsko številko,

– sprejem elektronske pošte na poseben 
elektronski naslov,

– knjiženje vhodne in izhodne pošte,
– vnašanje podatkov v enotno spletno 

informacijsko platformo za klasifikacijo pri-
tožb potrošnikov (ESIP), ki jo zagotovi kon-
cedent.

7.5 Koncesionar mora zagotavljati vo-
denje centralnega informacijskega sistema 
prejetih vprašanj in dopisov potrošnikov.

Centralni informacijski sistem vključu-
je predvsem:

– sprejem telefonskih klicev na posebno 
telefonsko številko,

– sprejem elektronske pošte na poseben 
elektronski naslov,

– knjiženje vhodne in izhodne pošte,
– vnašanje podatkov v enotno spletno 

informacijsko platformo za klasifikacijo pri-
tožb potrošnikov (ESIP), ki jo zagotovi mi-
nistrstvo.

7.6 Za opravljanje javne službe mora 
koncesionar zagotoviti naslednje splošne 
pogoje:

– koncesionar mora vsak delovni dan 
med uradnimi urami v svojih poslovnih pro-
storih brezplačno pisno in telefonsko sveto-
vati potrošnikom. Uradne ure trajajo najmanj 
6 ur dnevno. Na pisna vprašanja potrošni-
kov mora odgovoriti v sedmih delovnih dneh 
od dneva prejema vprašanja, na vprašanja, 
prejeta po telefonu, pa takoj; če gre za zah-
tevnejše zadeve, mora potrošnika praviloma 
v istem roku obvestiti o roku v katerem bo 
odgovoril potrošniku;

– koncesionar, ki poleg javne službe 
opravlja še druge dejavnosti, mora zagoto-
viti ločenost finančnega poslovanja na pod-
lagi podeljene koncesije od drugih svojih 
dejavnosti;

– koncesionar mora zagotavljati tudi:
– strokovno, učinkovito in racionalno 

opravljanje nalog javne službe,
– učinkovit notranji nadzor,
– klasificirane podatke o potrošniških 

pritožbah iz enotne spletne informacijske 
platforme.

8. Način plačila za opravljene storitve bo-
sta koncedent in koncesionar uredila s kon-
cesijsko pogodbo.
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Sredstva za izvajanje koncesije se zago-
tovijo v skladu s proračunskimi možnostmi. 
Koncesionarju se priznajo sredstva, ki so 
nujno potrebna za izvajanje koncesije.

8.1 Vrste upravičenih stroškov:
Koncesionarju se priznajo sredstva za 

svetovalno dejavnost s področja varstva 
potrošnikov, ki jo izvaja kot javno službo, 
v skladu z uredbo, razpisno dokumentacijo 
in koncesijsko pogodbo. Koncesionarju se 
priznajo naslednji upravičeni stroški:

a. stroški dela:
– plačilo do 348 svetovalnih ur na me-

sec,
– plačilo do 32 ur administrativnega dela 

na mesec.
b. izdatki za blago in storitve, povezani 

s predmetom koncesije:
1) Pisarniški material in storitve
– pisarniški material,
– varovanje poslovnega prostora,
– upravljanje poslovnega prostora,
– čiščenje poslovnega prostora,
– nakup strokovne literature,
– računovodske storitve,
– stroški označevanja (naziv koncesio-

narja, urnik svetovanja).
2) Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacija
– električna energija,
– stroški ogrevanja,
– voda in komunalne storitve,
– telefon, telefaks, internet,
– poštnina.
3) Tekoče vzdrževanje
– stroški posodabljanja spletne strani 

(spletno oblikovalsko in tehnično delo).
4) Najemnine
– najemnina za poslovni prostor (pisarna 

v velikosti do 40 m2).
5) Drugi operativni odhodki
– stroški izobraževanja svetovalcev 

v Republiki Sloveniji in tujini (1 izobraževa-
nje v RS in 1 izobraževanje v EU na leto na 
svetovalca – pred izobraževanjem je kon-
cesionar dolžan glede teme izobraževanja 
pridobiti potrditev koncedenta).

Koncesionarju se priznajo stroški varo-
vanja in čiščenja, električne energije in ogre-
vanja za poslovni prostor v velikosti največ 
do 40 m2.

Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko 
prejme je lahko manjša ali največ enaka 
višini sredstev določenih s koncesijsko po-
godbo in sicer v razmerju največ 70 % vre-
dnosti za upravičene stroške dela in največ 
30 % vrednosti za upravičene izdatke za 
blago in storitve.

8.2 Obdobje financiranja upravičenih 
stroškov:

Financirajo se lahko upravičeni stroški, 
ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe 
o koncesiji za opravljanje javne službe sve-
tovanja potrošnikom.

Obdobje financiranja upravičenih stro-
škov nastane z dnem začetka veljavnosti 
koncesijske pogodbe in traja štiri leta.

9. Pogoji za prijavitelje:
Koncesijo lahko pridobi organizacija, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje:
– je nevladna potrošniška organizacija, 

vpisana v register potrošniških organizacij 
pri ministrstvu ali je druga nevladna organi-
zacija, ki je ustanovljena za varstvo pravic 
potrošnikov in izvaja posamezne strokovne 
in raziskovalne naloge na področju varstva 
potrošnikov in izkaže nepridobitnost, nev-
tralnost in neodvisnost organizacije od inte-
resov ponudnikov blaga ali storitev,

– proti njej ni uveden postopek prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek 
ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne 
ali druge odločbe,

– v zadnjih petih letih pred objavo javne-
ga razpisa in v teku javnega razpisa ni bila 
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, 
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ozi-
roma ji ni bila izdana sodna ali upravna 
odločba, s katero ji je prepovedano opra-
vljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem 
koncesije,

– ima poravnane vse davke, prispevke 
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi,

– v obdobju zadnjih treh let ni kršila spre-
jetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev 
za izvajanje dejavnosti na področju varstva 
potrošnikov,

– ima ustrezne strokovne reference, na 
področju varstva potrošnikov za preteklo tri-
letno obdobje (2009, 2010, 2011),

– je kadrovsko usposobljena za izvaja-
nje svetovalne dejavnosti z zagotovljenimi 
svetovalci z najmanj 7. stopnjo izobrazbe 
(druga bolonjska stopnja, prejšnja univer-
zitetna izobrazba) pravne smeri in najmanj 
enim letom delovnih izkušenj ali z najmanj 
6/2 stopnjo izobrazbe (prva bolonjska sto-
pnja) pravne smeri in najmanj dvema letoma 
delovnih izkušenj,

– razpolaga s primerno opremljenimi po-
slovnimi prostori v velikosti najmanj 40 m2 
za izvajanje javne službe svetovanje potro-
šnikom, v katerih se ne opravlja pridobitna 
dejavnost, in ki niso namenjeni bivanju,

– razpolaga z ustrezno informacijsko 
tehnologijo za podporo pri izvajanju javne 
službe z dostopom do svetovnega spletne-
ga sistema,

– je organizacijsko usposobljena in ima 
vzpostavljen delujoč sistem organizacije 
dela.

Izpolnjevanje navedenih pogojev prijavi-
telj izkaže v skladu z določbami v razpisni 
dokumentaciji. Prijavitelj v prijavi ne sme na-
vajati neresničnih ali zavajajočih informacij.

10. Poslovna skrivnost:
Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna ko-

misija odpre, so informacije javnega značaja 
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi 
kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo po-
datke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, 
v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno 
skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen 
podatek oziroma del prijave. Poslovna skriv-
nost se ne more nanašati na celotno prijavo.

11. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina razpisanih sredstev za 

posamezno leto je do 90.000,00 EUR. Kon-
cesionar je v letu 2012 in v zadnjem letu 
trajanja koncesijskega razmerja upravičen 
največ do izplačila sorazmernega dela okvir-
ne višine razpisanih sredstev glede na čas 
trajanja koncesijske pogodbe v posame-
znem letu, pri čemer se kot osnova upo-
števa povprečni mesečni znesek v višini 
7.500,00 EUR.

Sredstva za koncesijo bremenijo prora-
čunsko postavko 192910 – Izvajanje progra-
ma varstva potrošnikov, konto 412 Transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam, 
proračuna RS za leto 2012.

Vloge, katerih predračun upravičenih 
stroškov bo presegel znesek iz te točke jav-
nega razpisa, bodo zavrnjene.

12. Odpiranje prijav:
Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 

20. 8. 2012 ob 10. uri, na lokaciji Ministrstva 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ko-
tnikova 5, 1000 Ljub ljana, sejna soba v 3. 
nadstropju.

Strokovna komisija bo vse pravočasne 
in pravilno označene prijave odprla, pri če-
mer bo navedeno dokumentirala v zapisniku 
o odpiranju prijav.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ima pravico od prijavitelja zah-
tevati dodatna pojasnila glede dokumen-
tov, predloženih v prijavi in v primeru dvo-
ma preveriti njihovo pristnost ter resničnost 
v prijavi navedenih podatkov.

13. Obveščanje o izboru koncesionarja: 
koncesija za izvajanje javne službe svetova-
nja potrošnikom se podeli z odločbo Vlade 
Republike Slovenije, na podlagi razpisa, ki 
ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, v roku 90 dni od datuma od-
piranja prijav.

Ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo

Št. 331-30/2007/52 Ob-3513/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Repu-

blike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi:

– 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 
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 Republi-
ke 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 nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) 
objavlja
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II. javni razpis za Ukrep 121 –
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

za leto 2012, za naložbe na področju 
rastlinske pridelave

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 sadjarstva, oljkarstva, vinogradništva, vrtnarstva 
in novih izzivov v kmetijstvu. 

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 9.430.000 EUR od tega:
– do 2.000.000 EUR za naložbe na področju sadjarstva, brez pridelave jagod (Namen A),
– do 500.000 EUR za naložbe na področju oljkarstva (Namen B),
– do 2. 500.000 EUR za naložbe na področju vinogradništva (Namen C),
– do 3.000.000 EUR za naložbe na področju vrtnarstva, vključno s pridelavo jagod (Namen 
D),
– do 1.430.000 EUR za naložbe namenjene novim izzivom v kmetijstvu (Namen E).
Kolikor razpisana sredstva na Namenu A, Namenu B, Namenu C oziroma Namenu D ne 
bodo porabljena se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe 
PRP, proporcionalno razdeli ostalim namenom iz javnega razpisa (ne velja za Namen E).

Sredstva za Namen A, Namen B, Namen C in Namen D se zagotavljajo iz proračunskih 
postavk MKO, in sicer:
– do 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU.
– do 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska 
udeležba 

Stopnja pomoči za Namen A, Namen B, Namen C in Namen D znaša od 30 % do 70 % 
upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. 

Sredstva za Namen E se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
– do 1.287.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU.
– do 143.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska 
udeležba 

Stopnja pomoči za Namen E znaša od 50 % do 70 % upravičenih stroškov, od tega znaša 
delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 90 %, delež Republike Slovenije 
pa 10 %. 

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 
30. 9. 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 vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev (velja za vse vrste naložb iz predmeta podpore razen za nakup kmetijske 
mehanizacije),
– ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev (velja samo za nakup kmetijske mehanizacije).
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.
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2. Predmet podpore
2.1 Skladno s prvim in drugim odstavkom 

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

vičeni do podpor v okviru tega javnega raz-
pisa, 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. člena 

Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska gospo-
darstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na 
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. 
Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva, 
ki niso pravne osebe oziroma s.p. posame-
zniki, potem se kot vlagatelj razume nosilca 
kmetijskega gospodarstva, razen v prime-
rih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače 
določeno.

3.2 Skladno z drugim odstavkom 23. čle-
na Uredbe PRP se za namen izvajanja ukre-
pa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev kot mladi prevzemnik šteje upraviče-
nec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpo-
ri za prevzem 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 Programa razvoja podeželja Republi-
ke Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni 
list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 
in 85/10) ali na podlagi Uredbe PRP (v na-
daljnjem besedilu: mladi prevzemnik).

3.3 Skladno z enajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlaga-
telj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče 
na ozemlju Republike Slovenije.

3.4 Skladno z dvanajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlaga-
telj, ki je pravna oseba, kmetijsko dejavnost 
registrirano na ozemlju Republike Slovenije.

3.5 Do podpore na javni razpis so upra-
vičena kmetijska gospodarstva, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis v uporabi:

3.5.1 vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih po-
vršin (velja za Namen B in Namen E),

3.5.2 vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih po-
vršin, ki jih je vlagatelj prijavil v zbirni vlogi 
za leto 2012 pod šifro 401 oziroma 402 (ve-
lja za namen D),

3.5.3 vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih 
površin (velja za Namen A in Namen C), 
oziroma

3.5.4 izvajajo storitve s kmetijsko me-
hanizacijo vsaj na navedeni površini iz točk 
3.5.1, 3.5.2 oziroma 3.5.3.

3.6 Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin 
se šteje:

3.6.1 1 ha njiv ali vrtov vključno z nasadi 
jagod,

3.6.2 0,25 ha trajnih nasadov sadovnja-
kov brez nasadov jagod, vinogradov, oljčni-
kov in hmeljišč,

3.6.3 0,25 ha nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah, matičnjakov, drevesnic, 
trsnic in ukorenišč hmeljnih sadik,

3.6.4 0,25 ha rastlinjakov in pro izvodnih 
površin pri pridelavi gob (površina stalaž),

3.6.5 2 ha trajnih oziroma barjanskih 
travnikov in travniških sadovnjakov ali

3.6.6 4 ha ekstenzivnih kraških pašnikov.
3.7 Do podpore na Namenu D so upra-

vičena kmetijska gospodarstva, ki poleg po-
goja iz točke 3.5 tega javnega razpisa, ob 
vložitvi vloge izpolnjujejo še naslednji pogoj 
in sicer, da iz pridelave vrtnin oziroma jagod 
(Šifra KN: 8101000 – sveže jagode) ustvari-

jo vsaj 50 odstotkov vseh prihodkov na kme-
tijskem gospodarstvu iz naslova opravljanja 
kmetijskih dejavnosti, kar mora biti razvi-
dno iz prijavnega obrazca, iz tabele 7.2.1.1 
oziroma 7.2.1.3 Vrednost tržne pro izvodnje 
v zaključenem letu pred letom oddaje vloge 
na javni razpis. Za vrtnine se po tem javnem 
razpisu šteje pridelovanje kmetijskih rastlin, 
ki so navedene v Prilogi III a k razpisni do-
kumentaciji: Seznam kmetijskih pro izvodov 
za področje vrtnarstva.

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 s 1. točko prvega od-
stavka 24. člena Uredbe PRP mora biti 
kmetijsko gospodarstvo vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem be-
sedilu: RKG).

4.1.3 Skladno s četrtim odstavkom 
116. člena Uredbe PRP, je sprememba vlo-
ge 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 s prvim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred da-
tumom začetka upravičenosti stroškov ne 
sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih ob-
veznosti na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, na-
ročanje materiala, opreme, storitev 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 začetek stro-
ška se šteje prevzem katerekoli obveznosti 
vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev.

4.1.7 Če se vlagatelj skladno z drugim 
odstavkom 120 člena Uredbe PRP, v skla-
du s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne 
šteje za naročnika, mora za stroške vseh 
storitev, dobav, del in opreme, ki so višji 
od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti 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 zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tr-
žnih pogojih poslovanja.

4.1.8 Za izvedbe naložbe, ki zahteva pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, mora vlaga-
telj skladno s določili tretjega odstavka 120 
člena Uredbe PRP pridobiti gradbeno dovo-
ljenje, iz katerega je razvidna namembnost 
objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

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

– Namen A: Naložbe na področju sad-
jarstva

– Namen B: Naložbe na področju olj-
karstva

– Namen C: Naložbe na področju vino-
gradništva

– Namen D: Naložbe na področju vrtnar-
stva

– Namen E: Naložbe na področju novih 
izzivov

2.1.1. naložbe v druge objekte in pri-
padajočo opremo za pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, kamor spadata tudi ureditev 
nasadov trajnih rastlin pri vrtninah (belu-
ši, artičoke ipd.) ter ureditev drevesnic, tr-
snic oziroma matičnih nasadov pri pridelavi 
okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega 
materiala kmetijskih rastlin (velja za Namen 
A in Namen D);

2.1.2. naložbe v nakup in postavitev ra-
stlinjakov ter pripadajočo opremo (velja za 
Namen D in Namen E);

2.1.3. nakup kmetijske mehanizacije ter 
strojne in transportne opreme, namenjene 
za primarno kmetijsko pridelavo oziroma 
opravljanju storitev s kmetijsko mehaniza-
cijo (ne velja za Namen E);

2.1.4. prva postavitev oziroma prestruk-
turiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč 
(velja za Namen A, Namen B in Namen 
D (prva postavitev jagodišč));

2.1.5. nakup in postavitev mrež proti toči 
(velja za Namen A, Namen C in Namen D);

2.1.6. naložbe v namakalno infrastruk-
turo na kmetijskih gospodarstvih, kamor 
spada tudi namakalna oprema, ki je lahko 
samostojna naložba in naložbe v gradnjo 
pripadajočih vodnih virov (ne velja za Na-
men C);

2.1.7. naložbe v učinkovito rabo energije 
in obnovljive vire energije za potrebe kme-
tijskega gospodarstva (velja za Namen D);

2.2 Skladno s prvim in četrtim odstavkom 
21. člena Uredbe PRP, ter skladno z dru-
go točko 1. člena Uredbe 473/2009/ES se 
v okviru tega ukrepa dodeli višji delež pod-
pore za naslednje aktivnosti:

2.2.1 naložbe, namenjene izboljšanju 
učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila:

2.2.1.1 nakup kmetijske mehanizacije in 
strojne opreme namenjene manjši porabi 
dušika ter minimalni obdelavi tal.

2.2.3 naložbe v preventivne mehanizme 
proti škodljivim učinkom podnebnih spre-
memb:

2.2.3.1 nakup in postavitev mrež proti 
toči,

2.2.3.2 naložbe v nakup in postavitev 
rastlinjakov in pripadajočo opremo.

2.2.4 naložbe v tehnologije za varčeva-
nje z vodo in shranjevanje vode:

2.2.4.1 naložbe v namakalno infrastruk-
turo na kmetijskih gospodarstvih, kamor 
spada tudi namakalna oprema, ki je lahko 
samostojna naložba, in v gradnjo pripada-
jočih vodnih virov.

2.3 Seznam kmetijskih pro izvodov, ki jih 
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upra-
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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 
dejavnosti 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.

4.1.12.5 Pri zahtevnih naložbah mora 
vlagatelj s poslovnim načrtom izkazati tudi 
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, 
da je naložba ekonomsko upravičena, če je 
kumulativni denarni tok pozitiven. Poslovni 
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, 
ki so objavljena na spletnih straneh MKO: 
www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsk-
trp.gov.si in sicer za obdobje izvajanja na-
ložbe in nadaljnjih pet let, vendar najmanj 
za obdobje vračanja investicijskih sredstev.

4.1.12.6 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).

4.1.12.7 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 
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.

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

4.1.12.9 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 ka-
terim se vlagatelj prijavlja na javni razpis,

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 Zkme-1).

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 od-
stavka 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 2. točke tega javnega razpisa, 
je objavljen na spletnih straneh: MKO: 
www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsk-
trp.gov.si. Mladim prevzemnikom, ki prej-
mejo podporo v skladu s členom 20 (a) (ii) 
Uredbe 1698/2005/ES, se podpora lahko 
dodeli za naložbe, ki izpolnjujejo obstoječe 
standarde Evropske unije, če so te naložbe 
opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga do-
loča člen 21 (1) (c) Uredbe 1698/2005/ES. 
Obdobje mirovanja za izpolnitev standar-
dov 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 prvega 
odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti 
prispevek naložbe k izpolnjevanju navede-
nih ciljev ukrepa razviden iz vloge na javni 
razpis (pri enostavnih naložbah) oziroma 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 obdela-
vo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja 
na kmetij skem gospodarstvu po tej meto-
dologiji mora spremljati pet obračunskih let 
po izplačilu sredstev. Standardne rezultate 
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obdelave podatkov po metodologiji FADN 
mora v elektronski obliki in v formatu, dolo-
čenem na spletni strani ARSKTRP, poslati 
na MKO do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto. Če se na kmetijskem gospo-
darstvu rezultate gospodarjenja za primar-
no kmetijsko pridelavo že spremlja na pod-
lagi knji govodstva po dejanskih prihodkih 
in odhodkih, spremljanje rezultatov gospo-
darjenja po metodologiji FADN ni potreb-
no. V tem primeru mora končni prejemnik 
sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 
31. marca tekočega leta za preteklo leto, 
in sicer za pet obračunskih let po izplačilu 
sredstev. Poroči lo mora končni prejemnik 
sredstev poslati na predpisanem 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

4.2.1 Nakup kmetijske mehanizacije in 
strojne opreme

4.2.1.1 Kadar gre za nakup kmetijske 
mehanizacije in strojne opreme, ki je na-
menjena lastni primarni pridelavi vlagatelja, 
mora imeti vlagatelj ob vložitvi vloge v obde-
lavi vsaj minimalni obseg kmetijskih površin 
po posameznih namenih iz javnega razpi-
sa sicer ni upravičen do podpore za nakup 
kmetijske mehanizacije in strojne opreme po 
tem javnem razpisu in sicer:

4.2.1.1.1 Namen A:
4.2.1.1.1.1 vsaj 3 ha trajnih nasadov sa-

dovnjakov (brez nasadov jagod) in vinogra-
dov, od tega vsaj 2 ha sadovnjakov (ne velja 
za nakup kmetijskih traktorjev),

4.2.1.1.1.2 6 ha trajnih nasadov sadov-
njakov (brez nasadov jagod) za nakup pr-
vega kmetijskega traktorja ter 12 ha trajnih 
nasadov sadovnjakov (brez nasadov jagod) 
za nakup vsakega naslednjega kmetijskega 
traktorja, ki je predmet podpore, vendar ne 
več kot 5 kmetijskih traktorjev v okviru ene 
vloge (velja za travniške sadovnjake, nasa-
de lesk, orehov, kostanjev in nasadov, ki so 
narejeni na terasah),

4.2.1.1.1.3 6 ha trajnih nasadov sadov-
njakov (brez nasadov jagod), pokritih z mre-
žami proti toči za nakup prvega kmetijskega 
traktorja ter 12 ha trajnih nasadov sadovnja-
kov (brez nasadov jagod) pokritih z mrežami 
proti toči, za nakup vsakega naslednjega 
kmetijskega traktorja, ki je predmet podpo-
re, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev 
v okviru ene vloge (velja za ostale trajne 
nasade sadovnjakov),

4.2.1.1.2 Namen B:
4.2.1.1.2.1 vsaj 1 ha oljčnikov (ne velja 

za nakup kmetijskega traktorja),

4.2.1.1.2.2 3 ha oljčnikov za nakup kme-
tijskega traktorja. Vlagatelj na Namenu 
B lahko pridobi podporo za nakup samo 
enega kmetijskega traktorja v okviru ene 
vloge,

4.2.1.1.3 Namen C:
4.2.1.1.3.1 3 ha trajnih nasadov sadov-

njakov in vinogradov, od tega vsaj 2 ha 
vinogradov (ne velja za nakup kmetijskih 
traktorjev),

4.2.1.1.3.2 6 ha vinogradov za nakup 
prvega kmetijskega traktorja ter 12 ha vi-
nogradov za nakup vsakega naslednjega 
kmetijskega traktorja, ki je predmet podpo-
re, vendar ne več kot 5 kmetijskih traktorjev 
v okviru ene vloge;

4.2.1.1.4 Namen D:
4.2.1.1.4.1 za 2 ha primerljivih kmetijskih 

površin njivskih površin, nasadov trajnih ra-
stlin na njivskih površinah, rastlinjakov ali 
pro izvodnih površin pri pridelavi gob (ne ve-
lja za nakup kmetijskega traktorja),

4.2.1.1.4.2 za 4 ha primerljivih kmetijskih 
površin njivskih površin, nasadov trajnih ra-
stlin na njivskih površinah, rastlinjakov ali 
pro izvodnih površin pri pridelavi gob za na-
kup kmetijskega traktorja. Vlagatelj na Na-
menu D lahko pridobi podporo za nakup 
samo enega kmetijskega traktorja v okviru 
ene vloge.

4.2.1.2 Kolikor se v okviru te vloge na-
črtuje tudi naložba v prvo postavitev trajnih 
nasadov sadovnjakov in oljčnikov oziroma 
ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah na področju pridelave vrtnin, po-
tem morajo biti minimalni obsegi iz pred-
hodne točke doseženi najkasneje ob za-
ključku celotne naložbe (velja za Namene 
A, B in D).

4.2.1.3 Kolikor je nakup kmetijske me-
hanizacije in strojne opreme (velja tudi za 
nakup kmetijskih traktorjev) namenjen iz-
vajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo, 
mora vlagatelj razpolagati vsaj s petletnimi 
pogodbami o izvajanju storitev s kmetijsko 
mehanizacijo vsaj v skupnem obsegu ozi-
roma na površini kot je za posamezen na-
men določeno v točki 4.2.1.1 tega javnega 
razpisa.

4.2.1.4 Kadar je nakup kmetijske meha-
nizacije in strojne opreme namenjen izvaja-
nju storitev s kmetijsko mehanizacijo, potem 
podprta kmetijske mehanizacija in strojna 
oprema ne smeta biti predmet nadaljnjega 
dajanja v najem, razen v primerih, ko je vla-
gatelj združenje kmetijskih gospodarstev, ki 
je organizirano po predpisih, ki urejajo dru-
štva, gospodarske družbe ali zadruge in le 
kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

4.2.1.4.1 združenje kmetijskih gospo-
darstev mora biti registrirano za opravljanje 
storitev s kmetijsko mehanizacijo in strojno 
opremo,

4.2.1.4.2 združenje kmetijskih gospo-
darstev in njeni člani morajo imeti skupno 
površino kmetijskih površin v obdelavi vsaj 
v obsegih kot je za posamezen namen do-
ločeno v točki 4.2.1.1 tega javnega razpisa,

4.2.1.4.3 združenje lahko daje kmetijsko 
mehanizacijo in strojno oprema v nadalj-
nji najem samo svojim članom, kolikor ima 
z njimi sklenjene vsaj petletne pogodbe za 
dajanje v najem strojev in opreme,

4.2.1.4.4 pogodba iz točke 4..2.1.4.3 
mora imeti vsaj tiste elemente, kot so na-
vedeni v vzorcu iz Priloge 1 »Splošni pogoji 
za najem strojev in opreme« k tem javnemu 
razpisu.

4.2.1.4.5 združenje (najemodajalec) 
mora voditi evidenco nadaljnjega dajanja 
v najem podprte kmetijske mehanizacije in 
strojne opreme iz katere morajo biti razvidni 
vsaj naslednji podatki: najemojemalec (Ime 
in priimek, KMG_MID), obdobje najema, po-
vršina (GERK-i) in

4.2.1.4.6 člani združenja, ki pridobijo 
v najem kmetijsko mehanizacijo in opremo 
s strani svojega združenja, teh strojev ne 
smejo dajati v nadaljnji najem nikomur, ne 
pravnim ne fizičnim osebam.

4.2.1.5 Pri nakupu kmetijske mehaniza-
cije in strojne opreme se upošteva maksi-
malne priznane vrednosti, ki so navedene 
v »Seznamu upravičenih stroškov«, ki je kot 
Priloga.I k razpisni dokumentaciji.

4.2.3 Prva postavitev oziroma prestruk-
turiranje sadovnjakov in oljčnikov (velja za 
Namene AB in D (jagode)):

4.2.3.1 V okviru prve postavitve oziroma 
prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov, 
vključno z nasadi jagod (v nadaljevanju: traj-
ni nasad sadovnjakov), se priznajo naslednji 
stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), 
priprava poti, nakup in postavitev sadik, na-
kup in postavitev ograj za zaščito pred div-
jadjo, opore, mrež proti toči, zaščite proti 
pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih mrež 
proti ptičem, stroški oskrbe (gnojenje in var-
stvo rastlin) v prvem letu postavitve.

4.2.3.2 Za vse naložbe v prvo postavitev 
oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov 
sadovnjakov razen travniških sadovnjakov, 
nasadov lesk, orehov, oljk in kostanjev ter 
nasadov, ki so narejeni na terasah, se mora 
hkrati z naložbo izvesti tudi nakup in posta-
vitev mreže proti toči na najmanj 90 % neto 
površine nasada, ki je predmet naložbe.

4.2.3.3 Kadar gre za naložbe v trajne 
nasade sadovnjakov mora vlagatelj priložiti 
načrt trajnega nasada, s tehničnimi rešitva-
mi in popisom del in materiala ter skico traj-
nega nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada na katerega se naložba 
nanaša.

4.2.3.4 Za ekstenzivni travniški sadov-
njak se šteje vsak sadovnjak, za katerega 
so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, ki 
ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa 
(KOP) iz PRP 2007–2013.

4.2.3.5 Kot prestrukturiranje trajnih na-
sadov sadovnjakov se razume zamenjavo 
obstoječih sort s tržno bolj primernimi sorta-
mi ali pa sprememba tehnologije pridelave.

4.2.3.6 Kot tržno bolj primerne sorte se 
štejejo sorte, ki so navedene v veljavnem 
sadnem izboru Kmetijskega inštituta Slove-
nije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki 
ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa 
(KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za ek-
stenzivne travniške sadovnjake.

4.2.3.7 Pri naložbah v prestrukturiranje 
intenzivnih obstoječih sadovnjakov in oljč-
nikov, se podpira prestrukturiranje samo ti-
stih nasadov, ki so starejši od navedenih 
vrednosti:

4.2.3.7.1 pečkarji: 16 let,
4.2.3.7.2 koščičarji: 12 let,
4.2.3.7.3 jagodičje (brez jagod): 15 let,
4.2.3.7.4 lupinarji: 33 let,
4.2.3.7.5 oljke: 33 let,
4.2.3.7.6 namizno grozdje: 25 let.
4.2.3.8 Pri naložbah v prestrukturiranje 

ekstenzivnih travniških sadovnjakov se pod-
pira prestrukturiranje samo tistih nasadov ki 
so starejši od navedenih vrednosti:

4.2.3.8.1 slive: 20 let,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 53 / 13. 7. 2012 / Stran 1585 

4.2.3.8.2 jablane: 40 let,
4.2.3.8.3 hruške: 40 let,
4.2.3.8.4 mešani nasadi: 30 let.
4.2.3.9 Pogoj iz prejšnjih dveh točk 

4. točke ne velja v primeru, ko je prestruk-
turiranje obstoječih sadovnjakov in oljčni-
kov posledica naravne nesreče ali izjemnih 
pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po dru-
gih predpisih.

4.2.3.10 Ob zaključku naložbe morata 
biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno s po-
datki o nasadu, v skladu s predpisom, ki ure-
ja register kmetijskih gospodarstev, vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev.

4.2.3.11 Vlagatelj je prijavil pridelek 
oljk in oljčnega olja iz predhodnega leta 
v Register kmetijskih gospodarstev v skla-
du s predpisi, ki urejajo Register kmetijskih 
gospodarstev (velja samo za Namen B).

4.2.3.12 Prispevek v naravi vlagatelja pri 
naložbah v prestrukturiranje trajnih nasadov 
sadovnjakov v obliki lastnega (neplačane-
ga oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja 
se prizna samo v primeru, če nadzor nad 
opravljenim delom izvede kmetijski sveto-
valec specialist, ki je pri KGZS zaposlen na 
področju strokovnega svetovanja za sadjar-
stvo, oljkarstvo oziroma vinogradništvo. To 
mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije in podpisan od kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je opravil nadzor) 
in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Prilo-
ga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.5 Ureditev nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah (velja za Namena A in D):

4.2.5.1 V okviru naložb v ureditev nasa-
dov trajnih rastlin na področju vrtnin, okra-
snih rastlin in zelišč ter drevesnic oziroma 
matičnih nasadov na področju pridelave 
okrasnih rastlin, grmovnic in zelišč ter sa-
dnih rastlin (v nadaljevanju: nasad trajnih 
rastlin), se priznajo naslednji stroški: pri-
prava zemljišča (zemeljska dela), priprava 
poti, nakup sadik, stroški sajenja ter oskrbe 
(gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu 
postavitve.

4.2.5.2 Vlagatelj mora za naložbe iz prve 
točke tega odstavka priložiti načrt ureditve 
nasadov, s tehničnimi rešitvami, popisom 
del in materiala, ter skico nasadov na orto 
foto posnetku GERK-a, na katerem bo ure-
jen nasad trajnih rastlin.

4.2.5.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri 
naložbah iz prve točke tega odstavka, v obli-
ki lastnega (neplačanega oziroma prosto-
voljnega) dela vlagatelja oziroma zagota-
vljanju lastnega materiala, se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom 
izvedejo kmetijski svetovalci specialisti, ki so 
pri KGZS zaposleni na področju strokovne-
ga svetovanja za vrtnarstvo in sadjarstvo. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(podpis kmetijskega svetovalca, ki je opravil 
nadzor in žig območnega zavoda Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije) in skladno 
z normativi, kot so opredeljeni v Seznamu 
upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k raz-
pisni dokumentaciji.

4.2.5.4 Ob zaključku naložbe mora biti 
nasad trajnih rastlin, vključno s podatki o na-
sadu, v skladu s predpisom, ki ureja register 
kmetijskih gospodarstev, vpisan v register 
kmetijskih gospodarstev.

4.2.6 Nakup in postavitev mrež proti toči 
kot samostojne naložbe (velja za Namene 
A, C, D in E)

4.2.6.1 Vlagatelj mora predložiti načrt 
trajnega nasada, s tehničnimi rešitvami in 
popisom del in materiala ter skico trajne-
ga nasada na orto foto posnetku GERK-a 
trajnega nasada oziroma skico kmetijskega 
zemljišča na orto foto posnetku GERK-a na 
katerega se naložba v nakup in postavitev 
mrež proti toči nanaša.

4.2.6.2 Ob zaključku naložbe mora biti 
mreža proti toči, vključno s podatki o nasadu 
na katerega se nanaša, v skladu s predpi-
som, ki ureja register kmetijskih gospodar-
stev, vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev,.

4.2.6.3 Prispevek v naravi vlagatelja pri 
naložbah v postavitev mrež proti toči v obli-
ki lastnega (neplačanega oziroma prosto-
voljnega) dela vlagatelja se prizna samo 
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom 
izvede kmetijski svetovalec specialist, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju strokovne-
ga svetovanja za sadjarstvo, vinogradništvo, 
oljkarstvo, vrtnarstvo oziroma poljedelstvo. 
To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del 
(potrjen z žigom Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije in podpisan od kmetijskega 
svetovalca specialista, ki je opravil nadzor) 
in skladno z normativi, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Prilo-
ga št.1 k razpisni dokumentaciji.

4.2.7 Nakup in postavitev rastlinjakov in 
pripadajočo opremo (velja za Namena D in 
E):

4.2.7.1 Za rastlinjak se po tem javnem 
razpisu štejejo steklenjaki, plastenjaki in tu-
neli.

4.2.7.2 Vlagatelj mora skladno s pred-
pisi o vodah razpolagati s pravnomočnim 
vodnim dovoljenjem za rabo vode v rastli-
njakih, ki so predmet podpore. Razpolagati 
mora tudi s pravnomočno odločbo o uvedbi 
namakanja kmetijskega zemljišča, kolikor so 
rastlinjaki postavljeni neposredno na kmetij-
skem zemljišču, na katerem se vrši namaka-
nje kmetijskih zemljišč.

4.2.7.3 Kadar gre za naložbo v ureditev 
črpališča, mora vlagatelj razpolagati s prav-
nomočnim vodnim dovoljenjem za rabo 
vode v rastlinjakih najkasneje do zaključka 
naložbe.

4.2.7.4 Kadar gre za zamenjavo nama-
kalne opreme v rastlinjaku, mora nova opre-
ma za namakanje zagotavljati najmanj 25 % 
manjšo porabo vode na enoto površine ozi-
roma na vrsto kulture kar mora biti razvidno 
iz tehnične specifikacije namakalne opreme, 
ki je predmet podpore.

4.2.12 Naložbe v namakalno infrastruk-
turo za namakalne sisteme, ki so v zasebni 
lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in 
nakup namakalne opreme, ki lahko predsta-
vlja samostojno naložbo

4.2.12.1 Vlagatelj mora skladno s pred-
pisi o vodah razpolagati s pravnomočnim 
vodnim dovoljenjem za rabo vode za nama-
kanje kmetijskega zemljišča, ki se nanaša 
na veliki oziroma mali namakalni sistem ter 
s pravnomočno odločbo o uvedbi namaka-
nja kmetijskega zemljišča (ne velja za nalož-
bo v ureditev črpališča).

4.2.12.2 Kadar gre za naložbo v ureditev 
črpališča, mora vlagatelj razpolagati s prav-
nomočnim vodnim dovoljenjem za rabo 
vode za namakanje kmetijskega zemljišča 
najkasneje do zaključka naložbe.

4.2.12.3 Kadar gre za zamenjavo nama-
kalne opreme, mora nova oprema za na-
makanje zagotavljati najmanj 25 % manjšo 

porabo vode na enoto površine oziroma na 
vrsto kulture kar mora biti razvidno iz teh-
nične specifikacije namakalne opreme, ki 
je predmet podpore. Kolikor naložba v novo 
opremo za namakanje terja tudi spremem-
bo obstoječega namakalnega sistema, se 
ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu 
s predloženim predračunom.

4.2.12.4 Prispevek v naravi vlagatelja pri 
postavitvi namakalne opreme v obliki lastne-
ga (neplačanega oziroma prostovoljnega) 
dela vlagatelja se prizna samo v primeru, če 
nadzor nad opravljenim delom izvede kme-
tijski svetovalec specialist, ki je pri KGZS 
zaposlen na področju strokovnega sveto-
vanja za tisto področje kmetijske pridelave 
na katero se namakanje nanaša. To mora 
biti razvidno iz popisa izvedenih del (potr-
jen z žigom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in podpisan od kmetijskega sve-
tovalca specialista, ki je opravil nadzor) in 
skladno z normativi, kot so opredeljeni v Se-
znamu upravičenih stroškov, ki je Priloga 
št.1 k razpisni dokumentaciji.

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 kmetij-
ske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. 
Kolikor je naložba namenjena rabi energije 
iz obnovljivih virov tudi za druge namene 
(zasebna raba, nekmetijske dejavnosti, ipd.) 
potem se kot upravičen strošek prizna le 
sorazmerni delež nazivne moči grelnega 
telesa oziroma energetskega objekta, ki je 
namenjen za potrebe kmetijske dejavnosti 
na kmetijskem gospodarstvu. To mora biti 
razvidno iz projektne dokumentacije, ki se 
nanaša na to naložbo.

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 de-
lež nazivne moči grelnega telesa oziroma 
energetskega objekta, ki je namenjen za 
potrebe kmetijske dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu. To mora biti razvidno iz pro-
jektne dokumentacije, ki se nanaša na to 
naložbo.

4.2.13.3 Kolikor bi bilo ugotovljeno, da 
vlagatelj pred potekom petih let po zadnjem 
izplačilu sredstev večji del povprečne pro-
izvedene energije iz obnovljivih virov pro-
daja drugim, kot je bilo predvideno v točki 
4.2.13.2, mora vrniti vsa prejeta sredstva 
z zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila 
do dneva vračila.

4.2.13.4 Kadar gre za kmetije se naložba 
v uporabo obnovljivih virov energije lahko 
nameni tudi za zasebno rabo kmetov, kolikor 
se pretežni del energije nanaša na izvajanje 
kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

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

4.2.13.6 Kadar je naložba namenjena 
rekonstrukciji objekta, mora biti elaborat 
gradbene fizike-toplotne zaščite z Izkazom 
toplotnih karakteristik stavbe, izdelan za ob-



Stran 1586 / Št. 53 / 13. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

stoječe stanje stavbe in stanje po rekon-
strukciji stavbe ter mora izkazati zmanjšanje 
porabe energije za ogrevanje za najmanj 
20 % letnih potreb po toploti.

4.2.16 Naložbe na področju rastlinske 
pridelave (velja za Namena A in D):

4.2.16.1 Kadar gre za naložbe na po-
dročju pridelave semena in semenskega 
materiala kmetijskih rastlin se podpirajo 
samo naložbe v pridelavo certificiranega 
semena in semenskega materiala kmetij-
skih rastlin.

4.2.16.2 Naložbe namenjene skladišče-
nju kmetijskih pro izvodov rastlinskega izvo-
ra (hladilnice, skladišča, silosi) niso predmet 
podpore 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. čle-
na Uredbe 1698/2005/ES, projekt ne sme 
biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici 
do sredstev.

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

4.4.1. Skladno s osmim odstavkom 
22. člena Uredbe PRP, morajo biti vse 
 naložbe vlagatelja v okviru iste vloge za-
ključene pred oddajo zadnjega zahtevka 
za izplačilo. 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;
Naložbe v ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah;
Naložbe v postavitev mrež proti toči na vrtninah, nasadih 
trajnih rastlin na njivskih površinah ter vinogradih;

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.

4.4.1.3 Nakup in postavitev mrež proti toči na sadovnjakih 
in vinogradih, Naložbe v prvo postavitev oziroma 
prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;

Vpis sadovnjakov in oljčnikov v predpisane registre ter 
vpis mreže proti toči na sadovnjakih v ustrezne registre. 
Kadar vpis sadik ni zaključek naložbe, se kot dokazilo 
o zaključku naložbe šteje izjava upravičenca o vključitvi 
naložbe v uporabo..

4.4.1.4 Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Izjava upravičenca o vključitvi opreme v pro izvodni 
proces. 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:
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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 vračajo).

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. 

4.4.2.6 Popis izvedenih del pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov, ki mora biti potrjen tudi 
s strani kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za 
sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. 

4.4.2.8 Popis izvedenih del pri ureditvi nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, ki mora biti potrjen tudi s strani 
kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za poljedelstvo, 
sadjarstvo oziroma vrtnarstvo.

4.4.2.9 Popis izvedenih del pri postavitvi mreže proti toči, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista, 
ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo.

4.4.2.11 Popis izvedenih del pri postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, ki mora biti potrjen tudi s strani 
kmetijskega svetovalca specialista, ki je pri KGZS zaposlen na področju strokovnega svetovanja za rastlinsko 
pridelavo.

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 Kopije ustreznih listin, (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 točki 4.4.2. 

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.

4.4.2.17 Pravnomočno vodno dovoljenjem za rabo vode za namakanje kmetijskega zemljišča (samo za naložbe v ureditev 
črpališč).

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 lahko 
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 zahtevka, 
mora posamezni zahtevek zajemati posa-
mezen del ali več delov predmeta podpore 
oziroma več različnih vrst naložb, ki vsak 
zase predstavljajo zaokroženo tehnološko 
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celoto in mora predložiti ustrezna dokazila, 
ki se zahtevajo glede zaključka tega dela 
naložbe oziroma projekta.

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 skla-
du s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
šteje za naročnika, mora predložiti doka-
zilo, da je bil postopek izbire dobavitelja 
oziroma izvajalca izveden v skladu z nave-
denimi predpisi.

4.4.8 Skladno s petim, šestim in sed-
mim odstavkom 127. člena Uredbe PRP 
morajo upravičenci zahtevke za izplačilo 
sredstev v tekočem letu poslati na ARSK-
TRP, na naslov v skladu s prvim odstav-
kom 111. člena oziroma prvim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlaga-
jo zahtev ke za izplačilo sredstev v skladu 
z roki, opredeljenimi 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, posla-
ni med 6. oktobrom in 5. decembrom, se 
s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega 
popolnega zahtevka za izplačilo sredstev 
se sredstva izplačajo na transakcijski račun 
upravičen ca, po opravljeni kontroli in nad-
zoru iz 126. člena Uredbe PRP. Če razlika 
med upravičenimi stroški, ki se priznajo 
na podlagi vloženega zahtevka za izplači-
lo sredstev, in višino stroškov, ki jih upra-
vičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo 
sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko 
uporabi znižanje zneska v skladu s 30. čle-
nom Uredbe 65/2011/EU.

4.4.9 Označevanje projektov: Prejemnik 
sredstev mora upoštevati navodila, dolo-
čena v Priročniku za obveščanje javnosti 
in označevanje projektov v okviru PRP 
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani 
MKO: www.MKO.gov.si in ARSKTRP www.
aktrp.gov.si.

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

4.5.1 Upravičenec mora skladno s 24. 
in 121. členom Uredbe PRP izpolnjevati 
naslednje obveznosti:

4.5.1.1 Upravičenec mora skladno 
s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP na ARSKTRP poročati o doseganju 
ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet 
let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo 
mora upravičenec poslati na ARSKTRP do 
31. marca tekočega leta za preteklo leto, 
na predpisanem 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 
dokumentacije: Upravičenec mora sklad-

no s sedmim odstavkom 121. člena in 
124. členom Uredbe PRP, za naložbo, za 
katero je prejel podporo, voditi dokumenta-
cijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti 
še najmanj pet let od dneva zadnjega iz-
plačila sredstev. Upravičenec mora omogo-
čiti dostop do dokumentacije o naložbi ter 
omogočiti kontrole na kraju samem ARSK-
TRP, MKO, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim 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 naložbena 
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 od-
tujiti naložbe ter naložbe ne sme upora-
bljati v nasprotju z namenom do deljenih 
sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun 
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi za-
mudnimi 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 pod-
lagi posamezne vloge na javni razpis samo 
iz enega ukrepa po Uredbi PRP.

5.1.2 Skladno z drugim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP se sredstva ne 
odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za 
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlo-
gi na javni razpis in v zahtevku za izplača-
jo sredstev, že prejel sredstva državnega 
proračuna Republike Slovenije, sredstva 
Evropske unije oziroma druga javna sred-
stva.

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 
dodelijo za naložbe zunaj območja Repu-
blike Slovenije.

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

na Uredbe PRP so upravičeni stroški:
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Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila

6.1.1Stroški naložbe 

6.1.1.1 Stroški nakupa, novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij 
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene 
(vključno z namakalno infrastrukturo), nakup pripadajoče opreme za 
kmetijsko pro izvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske 
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 fizike-toplotne zaščite 
z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki ga 
izdela pooblaščeni odgovorni projektant.

6.1.1.2 Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani 
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), prevoz in 
njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del).
Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih 
del izdelan v skladu z projektno dokumentacijo (2. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.3 Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški transporta in montaže 
(3. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.4. Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene za 
primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev s kmetijsko 
mehanizacijo, nakup računalniške programske opreme ter stroški 
povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, 
montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja) (4. točka 
prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP).

6.1.1.6. Stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov 
in oljčnikov. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja 
sadovnjakov in oljčnikov, vključno s prvo postavitvijo jagodišč, se 
priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), 
priprava poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za 
zaščito pred divjadjo, opore, mreže proti toči, zaščite proti pokanju 
in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem, stroški oskrbe 
(gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu postavitve. (6. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP) 

6.1.1.7 Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki in tuneli) 
(7. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.8 Nakup in postavitev mrež proti toči (8. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.9 Stroški prve ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah 
ter semenskega materiala kmetijskih rastlin (9. točka prvega 
odstavka 22. člena Uredbe PRP)

6.1.1.12 Nakup namakalne opreme; pri posodobitvi namakalne opreme se 
mora poraba vode zmanjšati za najmanj 25 odstotkov glede na 
prejšnjo opremo, kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije 
namakalne opreme, ki je predmet podpore (12. 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, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do vključno deset odstotkov upravičenih 
stroškov iz točke 6.1.1 (16. točka prvega odstavka 22. člena Uredbe PRP):

6.1.2.1. Priprava vloge in poslovnega načrta.

6.1.2.2. Stroški pridobitve gradbene, tehnične ali projektne dokumentacije ter 
stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.

6.2 Seznam stroškov: Podrobnejši se-
znam upravičenih stroškov je naveden v Se-
znamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.I 
k razpisni dokumentaciji. Strošek, ki ga ni 
seznamu iz prejšnjega stavka ni upravičen 
do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
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6.3 Splošni stroški, ki so neposredno po-
vezani s pripravo in izvedbo naložb:

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

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

6.4 Poleg neupravičenih stroškov iz 
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se 
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.

6.6 Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe 
169872005/ES DDV ni upravičen strošek.

7. Podrobnejša merila za ocenjevanje 
vlog

7.1 Skladno s prvim odstavkom 25. člena 
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni 
izbrani projekti, katerih vloge so popolne, 
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 obdobju 
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), do-
datnih deset odstotkov možnih točk, ki za ta 
javni razpis znaša 12 točk pridobijo vloge, 
če je predmet podpore:

7.2.1 nakup in postavitev rastlinjakov 
s pripadajočo opremo,

7.2.2 prva postavitev oziroma prestruktu-
riranje sadovnjakov,

7.2.3 nakup in postavitev mrež proti toči,
7.2.4 naložba v namakalno infrastrukturo 

na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada 
tudi namakalna oprema, ki je lahko samo-
stojna naložba, in v gradnjo pripadajočih 
vodnih virov ali

7.2.5 naložba v učinkovito rabo energije 
in obnovljive vire energije za potrebe kme-
tijskega gospodarstva.

7.3. Skladno s četrtim in petim odstav-
kom 118. člena Uredbe PRP velja, da če 
je lokacija naložbe na območju iz 9. čle-
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 12 točk.

7.4 Skladno z drugim odstavkom 25. čle-
na Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi 
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje 
točk, ki za ta javi razpis znaša 24 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 7. točke 
tega javnega razpisa. V primeru, da za po-
samezno merilo vlagatelj ne priloži vseh po-
datkov oziroma so podatki nepravilni, se vlo-
ga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, 
ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk, do pora-
be razpisanih sredstev, ločeno za Namen 
A, Namen B, Namen C, Namen D oziroma 
Namen E tega javnega razpisa.

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

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

Skupaj 122 122
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7.6 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vlo-
ge. Ocenitve znotraj posameznih meril se 
ne seštevajo. Ocenjevanje vlog bo temeljilo 
na podlagi predložene dokumentacije, pred-
vsem: prijavnega obrazca, projektne doku-
mentacije oziroma dokumentacije 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 točke 3.2 javnega razpisa:

8.1.1.1.1 do vključno 60 odstotkov prizna-
ne vrednosti naložbe za naložbe, ki so bile 
opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa 
točka c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 
1698/2005/ES, ki so na območjih z omeje-
nimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: OMD), območjih Natura 
2000 in vodo-varstvenih 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 območjih.

8.1.1.2. Skladno z 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 vodo-varstvenih 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 točke 2.2. javnega 
razpisa, znaša delež sofinanciranja:

8.1.1.3.1 do vključno 70 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 OMD, območjih Nature 2000 in vodo-var-
stvenih 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 vodo-varstvenih območjih,

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

8.1.1.4. Pri nakupu kmetijske mehaniza-
cije, skladno s tretjim odstavkom 26. člena 
Uredbe PRP, znaša delež podpore od 30 
do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti 
naložbe, in sicer

8.1.1.4.1 do vključno 40 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa kmetijske mehani-
zacije za gorsko višinska kmetijska gospo-
darstva, ki se vodijo v seznamu MKO,

8.1.1.4.2 do vključno 30 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa kmetijske meha-
nizacije za ostala kmetijska gospodarstva.

8.1.1.5. Pri nakupu posebne kmetijske 
mehanizacije, namenjene bolj učinkoviti rabi 
dušika ter za minimalno obdelavo tal, skla-

dno s četrtim odstavkom 26. člena Uredbe 
PRP znaša delež podpore od 40 odstotkov 
do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti 
naložbe, in sicer:

8.1.1.5.1 do vključno 50 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa posebne kmetijske 
mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi 
dušika ter za minimalno obdelavo tal za gor-
sko višinska kmetijska gospodarstva, ki se 
vodijo v seznamu MKO,

8.1.1.5.2 do vključno 40 odstotkov pri-
znane vrednosti nakupa kmetijske mehani-
zacije namenjene bolj učinkoviti rabi duši-
ka ter za minimalno obdelavo tal za ostala 
kmetijska gospodarstva.

8.1.2 Skladno s petim odstavkom 26. čle-
na Uredbe PRP, je najmanjši znesek dode-
ljene pomoči 3.500 EUR na vlogo. Najviš-
ji 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 Skladno s sedmim odstavkom 
26. člena Uredbe PRP, se pri izvedbi nalož-
be kot upravičen strošek prizna tudi prispe-
vek v naravi upravičenca skladno s 54. čle-
nom Uredbe 1974/2006/ES:

8.2.2.1 Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, 
se lahko prispevki javnih ali zasebnih upra-
vičencev v naravi (nudenje blaga ali storitev, 
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto 
z računi ali enakovrednimi dokumenti) šte-
jejo za upravičene izdatke, če so izpolnjeni 
določeni pogoji:

8.2.2.1.1 prispevki vključujejo zagotavlja-
nje opreme ali surovin (les) ali neplačanega 
prostovoljnega dela,

8.2.2.1.2 vrednost prispevkov je mogoče 
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 (neplačanega 
oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost 
tega dela opredeli ob upoštevanju porablje-
nega časa ter običajne urne ali dnevne po-
stavke 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 naslednjih 
vrednosti:

8.2.2.5.2 do vključno 20 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v novogradnjo nama-
kalnih sistemov ter v nakup in postavitev 
namakalne opreme,

8.2.2.5.3 do vključno 30 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v nakup in postavitev 
rastlinjakov,

8.2.2.5.4 do vključno 30 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v nakup in postavitev 
mrež proti toči,

8.2.2.5.5 do vključno 20 % upravičenih 
stroškov pri naložbah v prvo postavitev ozi-
roma prestrukturiranje trajnih nasadov ter 
nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah.

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 oziro-
ma s.p., se strošek opravljenega dela prizna 
kot neplačano prostovoljno delo nosilca s.p. 
oziroma drugih oseb, ki so pri nosilcu kme-
tijskega gospodarstva zaposleni, če nosilec 
kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za 
izplačilo priloži poročilo o izvedenem delu in 
interni obračun delovnih nalog za vsakega 
delavca posebej. Poleg tega obseg prispev-
ka v naravi nosilca s.p. oziroma drugih oseb, 
ki so pri nosilcu kmetijskega gospodarstva 
zaposleni ne sme presegati obsega dela, 
izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je za-
nje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma v po-
slovnem 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 
upravičenih stroškov.

8.2.4. Pri izvedbi naložb v gradnjo 
objektov po predpisih o graditvi objek-
tov, za  katere vlagatelj uveljavlja prispe-
vek v naravi, mora biti popis izvedenih del 
za navedene naložbe potrjen tudi s strani 
kmetijskega svetovalca specialista, ki je 
pri KGZS zaposlen na področju na podro-
čju strokovnega svetovanja za sadjarstvo, 
oljkarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, 
s strani gradbenega projektanta oziroma 
nadzornika gradnje.

8.2.5. Kadar gre za nakup kmetijske me-
hanizacije in strojne opreme ter nakup opre-
me v objektih, mora biti nabavljena opre-
ma nova. Šteje se, da je navedena opre-
ma nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti 
lastnik, 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 

114. člena Uredbe PRP se vloga se vlaga 
pisno na obrazcu, ki je del razpisne do-
kumentacije, dostopne na spletnih straneh 
MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.
arsktrp.gov.si.

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

9.2.3 Merila in točkovalnik za ocenjeva-
nje 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 Priloga III: Seznam kmetijskih pro-
izvodov,

9.2.8 Priloga III a: Seznam kmetijskih 
pro izvodov za področje vrtnarstva,

9.2.9 Ostale priloge: Navodila za izpol-
njevanje e-prijavnega obrazca (vključno 
z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za 
obveščanje, Seznam minimalnih standardov 
Evropske unije za posamezno vrsto navede-
nih naložb iz 2. točke tega javnega razpisa 
in Seznam kmetijskih pro izvodov.

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

9.4 V skladu s 117. členom Uredbe PRP 
se vloga-prijavni obrazec izpolni v elektron-
ski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom 
identifikacijske kode. Prijavni obrazec-vlo-
ga, 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 identifikacijske 
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 na-
vodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca 
v elektronski sistem se objavijo na spletni 
strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: 
www.arsktrp.gov.si.

9.6 Skladno z osmim odstavkom 
121. členom Uredbe PRP, se končni pre-
jemniki 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 Republike Slovenije za kmetij-
ske 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 30. 9. 2012 do 24. ure.

10.2 Skladno s tretjim odstavkom 114. čle-
na Uredbe PRP in 30. členom ZKme-1 se 
vloga na javni razpis vlaga pisno na obrazcu, 
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne 
na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in 
ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni 
vložena na predpisanem 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 ozi-
roma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja 
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
prijavlja, kot to določa tretji odstavek 114. čle-
na Uredbe PRP:

»Ne odpiraj – Vloga na 2. javni razpis za 
ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev-ukrep 121 za leto 2012, za naložbe na 
področju rastlinske pridelave»

Namen A: Naložbe na področju sadjar-
stva

Namen B: Naložbe na področju oljkar-
stva

Namen C: Naložbe na področju vino-
gradništva

Namen D: Naložbe na področju vrtnar-
stva

Namen E: Naložbe na področju novih 
izzivov

Na ovojnico napišite KMG-MID 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 
izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca 
v elektronski sistem ARSKTRP in natisne 
z izpisom identifikacijske kode. Elektronski 
obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za zahtevek za 
izpla čilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje nati snjen obrazec z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi 
zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni 
razpis, odločba o odobritvi sredstev in raz-
pisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži 
v skladu s prvim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP.

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

11. Obravnava in postopek odobritve ter 
nadzor nad izvajanjem

11.1 Postopek od obravnave do odobri-
tve vloge

11.1.1 Postopek za odpiranje in obravna-
vanje vlog ter zahteva za odpravo pomanj-
kljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen 
v XXIII. poglavju Uredbe PRP, ločeno po 
Namenu A, Namenu B, Namenu C, Namenu 
D oziroma Namenu E javnega razpisa.

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, ločeno po Namenu A, Namenu B, 
Namenu C, Namenu D oziroma Namenu 
E javnega razpisa dve ali več vlog na javni 
razpis isto število prejetih točk, se vloge na 
javni razpis odobrijo po vrstnem redu preje-
tja popolnih vlog na javni razpis, glede na 
datum in čas (ura, minuta) označen na ovoj-
nici vloge s strani pošte oziroma vložišča 
ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni 
razpis. Če imata kljub temu na zadnjem me-
stu seznama ocenjenih vlog na javni razpis 
ločeno po Namenu A, Namenu B, Namenu 
C, Namenu D oziroma Namenu E javnega 
razpisa 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 naslednjih pri-
oritet 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 116. členom Uredbe 
PRP se sredstva upravičencu odobrijo z od-
ločbo o pravici do sredstev. Zoper odločbo 
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh 
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži 
pisno na način iz 10. točke tega javnega raz-
pisa, kot je določen za vložitev vloge, na na-
slov: 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 ZKme-1 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 ZKme-1.

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 
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razpisa ter dosežen namen, za katerega 
je bila dodeljena pravica do sredstev, ob 
smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena 
ZKme-1;

11.3.3.2 če upravičenec v skladu s pr-
vim odstavkom 54. člena ZKme-1 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 preo-
stanek 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 ZKme-1, 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 podlaagi lažnih podatkov ali la-
žnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero 
zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev.

PRILOGA 1: SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM STROJEV IN OPREME

Združenje kmetijskih pro izvajalcev ...... v nadaljnjem besedilu najemodajalec, daje v najem najemniku stroj oziroma opremo po določbah 
in pod pogoji, ki so določene v nadaljevanju in so sestavni del najemne pogodbe, s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrjuje s svojim 
podpisom v najemni pogodbi.

1. člen Upravljanje z najetim strojem oziroma opremo
Z najetim strojem oziroma opremo sme upravljati le član združenja in osebe, ki so člani njegove kmetije po predpisu, ki ureja kmetijstvo in 
ki lahko z veljavnim dokumentom dokažejo, da so usposobljene za upravljanje s tem strojem oziroma opremo. Z najetim strojem oziroma 
opremo ni dovoljeno upravljanje osebam, če so le te pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih opojnih substanc, ki onemogočajo 
varno uporabo stroja oziroma opreme. Najemnik opreme ne bo uporabljal oziroma, ne bo dovolil da se uporablja v nasprotju s katerimkoli 
zakonom in bo na zahtevo najemodajalca na prvi poziv povrnil vse stroške, ki bi nastali zaradi takšnega ravnanja. Prepovedano je dajanje 
stroja oziroma opreme v podnajema tretji osebi. Prepovedano je stroj oziroma opremo uporabljati v namene za katere ni predvidena, ga 
preobremenjevati ali kakor koli drugače zlorabljati.
Najemnik ne sme brez privolitve najemodajalca izvesti na stroju oziroma opremi kakršnokoli spremembo ali dopolnitev ne glede na to ali 
bi to oviralo njuno uporabo ali ne. če najemnik opravi spremembe in dopolnitve brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca, nosi 
vse stroške za vzpostavitev stanja, kot je bilo ob prevzemu stroja oz_ opreme in stroške zmanjšanja vrednosti stroja oz opreme.
Stroja oziroma opreme najemnik ne sme uporabljati za učenje, preizkušanje in podobno. Najemnik se obvezuje upoštevati vse določbe 
teh splošnih pogojev in se zavezuje, da bo v primeru kršitve najemodajalcu povrnil vso škodo, ki bi s tem nastala; višino škode bo določil 
najemodajalec.

2. člen Izdaja in vrnitev najetega stroja oziroma opreme
Stroj oziroma oprema je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik ga/jo sprejme v brezhibnem stanju z zakonsko predpi-
sano opremo in potrebnimi dokumenti, kar potrdi s podpisom primopredajnega zapisnika ali dobavnice. Najemnik se obvezuje, da bo vrnil 
stroj oziroma opremo v takem stanju, v kakršnem ga/jo je prejel. Najemnik se obvezuje, da bo najeti stroj oziroma opremo vrnil v kraj, kjer 
ga je prevzel, na dan in v času, kot je določeno v pogodbi, sicer ima najemodajalec pravico zaračunati najemnino in zamudnino v višini 
100 % pribitka na ceno letnega najema stroja oziroma opreme.

3. člen Najem
Najem se obračuna po pogojih, ki so navedeni v vsakokrat veljavnem ceniku. Najem stroja oziroma opreme mora trajati najmanj 5 let. 
Podaljšanje je mogoče le na podlagi pisnega potrdila najemodajalcu o podaljšanju. Oseba, ki prevzame stroj oziroma opremo in podalj-
ša pogodbo, je seznanjena, da je polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, družbo ali organizacijo, v imenu katere 
prevzema stroj oziroma opremo.
Najemnik omogoča najemodajalcu neomejen vstop na lokacijo, kjer se stroj oziroma oprema nahaja in občasno kontrolo uporabe stroja 
oz opreme, ki je v najemu. V primeru odvzema opreme zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, ne bo oviral dostopa na lokacijo in odvoza 
stroja oziroma opreme na stroške najemojemalca.

4. člen Vzdrževanje
Najemnik se obvezuje, da bo ves čas najema skrbel za stroj oziroma opremo in redno preverjal stanje olja v motorju, samodejnem avto-
matskem menjalniku (če je v najetem stroju), hladilne tekočine, zavorne tekočine, nivo tekočine v baterijah / akumulatorjih ter zračni tlak 
v zračnicah in drugih sklopih stroja, ki so pomembni za nemoteno delovanje stroja.

5. člen Okvare
Vse servise in popravila stroja oziroma opreme je v celoti dolžan nositi najemnik.
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6. člen Gorivo
Gorivo ni vračunano v ceno najema. Najemnik prevzame stroj s polno posodo goriva oziroma polno baterijo / akumulatorjem in mora 
takega tudi vrniti. V nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico zaračunati, poleg manjkajočega goriva, še stroške polnjenja po ve-
ljavnem ceniku.

7. člen Zavarovanje
Stroj oziroma oprema nima nikakršnega zavarovanja, razen če je z najemno pogodbo določeno drugače. Osnovno in dodatno zavarovanje 
stroja oziroma opreme zagotavlja najemojemalec. Najemojemalec krije vse stroške in škodo, ki nastanejo:
– zaradi nepravilne uporabe stroja oziroma opreme
– zaradi povzročitve škode tretji osebi zaradi škode, povzročene namenoma all iz hude malomarnosti
– ker upravljalec v trenutku nastale škode ni imel veljavnega dokumenta, ki dokazuje ustrezno usposobljenost za upravljanje z strojem 
oziroma opremo
– zaradi pobega najemnika s kraja nezgode,
– Če je z najetim strojem oziroma opremo upravljala nepooblaščena oseba,
– Če je vozil v prepovedane namene,
– če je naloženi tovor poškodoval vozilo ali če je voznik vozil nestrokovno.

8. člen Obveznosti v primeru nezgode
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca (in zavarovalnice v primeru zavarovanja stroja oziroma 
opreme) tako, da:
– bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke oziroma druge evidenčne podatke vpletenih vozil, 
strojev,...
– ne bo priznal krivde tretjim osebam,
– bo takoj poklical najemodajalca in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna,
– ne bo zapustil poškodovanega stroja oziroma opreme, dokler ga ne zavaruje in umakne na varno,
– bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical in počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
– bo napisal izčrpno poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo in takoj dostavil k najemodajalcu
Če najemnik ne bo postopal, kot je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega 
nastala najemodajalcu. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemojemalca (npr. brezplačen prevoz z mesta 
nezgode ali zamenjava stroja oziroma opreme ali kakšno drugo nadomestilo).

9. člen Izguba lastnine
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki sta jo pustila v najetem stroju oziroma opremi ali na 
njej, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se izrecno odpoveduje vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih 
izgub in nastale škode.

10. člen Upoštevanje predpisov
Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja predpisov o upravljanju s strojem in opremo ali 
kršenja zakona.

11. člen Uporaba stroja oziroma opreme v tujini
Uporaba najetega stroja oziroma opreme izven območja Republike Slovenije ni dovoljena.

12. člen Splošna določila
Najemnik ne sme pustiti stroja oziroma opreme nezaklenjenega (kolikor mu je to omogočeno) in nezavarovanega. Najemnik je dolžan 
skrbeti za opremo in jo vzdrževati kot dober gospodar in v skladu z najemodajalčevimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji.
Vsa določila, ki niso zajeta v teh splošnih pogojih so zapisana v najemni pogodbi, ki jo skleneta najemodajalec in najemojemalec.

13. člen Pristojno sodišče
Za razsojanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža najemodajalca.

Ministrstvo za kmetijstvo 
 in okolje Republike Slovenije

Št. 430-174/2012 Ob-3519/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi 15. in 31. člena in v zvezi 
z 41. členom Uredbe o ukrepih kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike ra-
zvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/12; 
v nadaljevanju: Uredba) in Uredbe Komisi-
je (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri državni pomoči za mala in srednje ve-
lika podjetja, ki se ukvarjajo s pro izvodnjo 
kmetijskih pro izvodov, in o spremembi Ured-
be (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 
16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 
1857/2006/ES) objavlja

javni razpis
za tehnično podporo kmetijskemu 

sektorju za informiranje in 
usposabljanje na področju primarne 
pro izvodnje kmetijskih pro izvodov za 

leto 2012
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinan-

ciranje izvajanja strokovnih prireditev, infor-
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miranja in usposabljanja podeželskega pre-
bivalstva na področju primarne pro izvodnje 
kmetijskih pro izvodov v skladu s 15. členom 
Uredbe 1857/2006/ES za:

namen A): priznano rejsko organizaci-
jo, ki deluje kot nevladna organizacija, ne-
pridobitno združenje ali druga nepridobitna 
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je 
registrirana po predpisih, ki urejajo društva, 
zveze ali združenja in deluje na celotnem 
območju Republike Slovenije, ali

namen B): drugo nevladno organizacijo, 
nepridobitno združenje ali drugo nepridobi-
tno obliko sodelovanja kmetov v združenju, 
ki je registrirana po predpisih, ki urejajo dru-
štva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem območju Republike Slovenije.

(2) Primarna pro izvodnja kmetijskih pro-
izvodov je pridelava, reja ali gojenje primar-
nih pro izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k 
Pogodbi1 in opravljanje dejavnosti, ki so ve-
zane na pridelavo, rejo ali gojenje v Prilogi 
navedenih pro izvodov.

– predložiti dokazila o številu aktivnega 
članstva;

– predložiti dokazila o delovanju na po-
dročju kmetijskega sektorja;

– predložiti program dela (izpolnjena Pri-
loga št. 2 Planirane aktivnosti za leto 2012).

(3) Prejemnik podpore ne sme zahtevati, 
da je pogoj za dostop do storitev članstvo 
v njegovi organizaciji. Morebitni prispevki 
nečlanov za kritje upravnih stroškov orga-
nizacije morajo biti omejeni na sorazmerne 
stroške za storitve, ki jih organizacija za-
gotavlja.

(4) Obravnavane bodo vloge, kate-
rih višina upravičenih stroškov bo višja od 
1.000 EUR.

(5) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, 
se mu vloga zavrne.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na 

prejemnika znaša do 70 odstotkov upravi-
čenih stroškov.

(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh 
javnih virov lahko znaša do 100 odstotkov 
upravičenih stroškov.

(3) Podpora se upravičencu dodeli 
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil denarja pro-
izvajalcem.

(4) Podora se ne dodeli vlagatelju, ki je 
za iste upravičene stroške, kot jih navaja 
v vlogi za pridobitev podpore, že prejel sred-
stva javnih virov in katerih seštevek bi pre-
segel 100 odstotkov upravičenih stroškov.

(5) Skupna višina vseh virov financiranja 
za podporo iz tega javnega razpisa ne sme 
preseči vrednosti stroškov odobrenega pro-
grama iz četrte alinee drugega odstavka III. 
poglavja tega javnega razpisa.

(6) Višina razpisanih sredstev se za teko-
če leto zniža za vrednost pozitivno rešenih 
pritožb iz predhodnega leta.

(7) Upravičenec ne sme biti podjetje v te-
žavah v smislu Smernic Skupnosti o držav-
ni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah EU (UL C št. 244 z dne 
1. 10. 2004, str. 2).

(8) Upravičenec, ki je v postopku vrača-
nja neupravičeno prejete državne pomoči, 
na podlagi odločbe Komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU, ni upra-
vičen do subvencioniranih storitev po tem 
javnem razpisu, dokler taka pomoč ni povr-
njena, skupaj z zamudnimi obrestmi.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se 

dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Podpo-
ra se vlagateljem dodeli za namen A) ali B) 
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer 
do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(2) Upravičeni stroški za dodelitev pod-
pore so:

– stroški, povezani z informiranjem in 
usposabljanjem kmetov in delavcev na kme-
tijskih gospodarstvih (najemnine za prosto-
re, honorarji predavateljev, drugi materialni 
stroški za izvedbo usposabljanja in infor-
miranja);

– stroški, povezani z organizacijo foru-
mov za izmenjavo znanja med kmetijskimi 
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanjem na njih (stroški udeležbe, 
stroški publikacij, potni stroški, najemnine za 
razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, 
katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejan-
ske podatke o pro izvajalcih iz dane regije ali 
pro izvajalcih danega pro izvoda, pri čemer 

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

(3) Višina nepovratnih sredstev, name-
njenih za podporo predmetov javnega razpi-
sa za leto 2012 iz PP 255610 znaša:

– za namen A): do višine 51.000 EUR in
– za namen B): do višine 27.400 EUR.
(4) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni 

razpis, ne more pridobiti podpore po jav-
nem razpisu za Podporo za informiranje 
in usposabljanje na področju predelave in 
s kmetijstvom povezanega delovanja na 
podeželju.

(5) V primeru, da vlagatelj odda vlogo 
na oba javna razpisa, se upošteva tista, iz 
katere je po datumu in uri oddaje razvidno, 
da je bila oddana prej.

(6) Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz 
odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila 
oddana prej, se vlagatelja pozove na umik 
ene vloge.

(7) Razpisana sredstva se dodeljujejo po 
sistemu zaprtega javnega razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenc in prejemnik
(1) Vlagatelj je nevladna organizacija, 

nepridobitno združenje ali druga nepridobi-
tna oblika sodelovanja kmetov v združenju, 
ki je registrirana po predpisih, ki urejajo dru-
štva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem ali ožjem območju Republike Slovenije 
in kandidira za odobritev podpore po tem 
javnem razpisu.

(2) Upravičenec do podpore je sub jekt, ki 
se ukvarja s primarno pro izvodnjo kmetijskih 
pro izvodov in izpolnjuje pogoje za mala in 
srednje velika podjetja, opredeljene v 2. čle-
nu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 
z dne 9. 8. 2008, str. 3).

(3) Prejemnik podpore je nevladna or-
ganizacija, nepridobitno združenje ali dru-
ga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov 
v združenjih.

III. Pogoji za dodelitev podpore
(1) vlagatelj mora pogoje za dodelitev 

podpore izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni 

del razpisne dokumentacije, z vsemi po-
trebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni;
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morajo biti informacije in predstavitve nev-
tralne, zadevni pro izvajalci pa morajo imeti 
enake možnosti za predstavitev.

(3) Prejemnik mora zagotoviti razliko 
sredstev med dodeljeno podporo in dejan-
sko vrednostjo odobrenega programa iz če-
trte alinee drugega odstavka III. poglavja 
tega javnega razpisa.

(4) Nekateri stroški, ki niso upravičeni 
do povračila:

– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, 

združenja oziroma zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija 

opravlja na podlagi predpisov (ki npr. ure-
jajo živinorejo …) in ki so že (so)financirani 
iz javnih virov.

VI. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Delež
( %)

Max. 
ocenitev

Maks. št. točk
(množitev deleža in 

maksimalne ocenitve)

1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini) 25 5 125

2. Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti ter 
povezovanje s sorodnimi organizacijami 25 5 125

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, seminarji, predavanja, 
forumi) 25 5 125

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa 25 5 125

Skupaj: 100 / 500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

(1) Agencija bo ocenila vse pravočasne 
in popolne vloge.

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo 
na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 
100 točk in katerih vrednost upravičenih 
stroškov bo znašala najmanj 1.000 EUR.

(3) Podpora bo dodeljena na osnovi 
deleža doseženih točk od skupnega šte-
vila točk, glede na razpoložljiva sredstva 
in skupno vrednost upravičeno zaprošenih 
sredstev.

VII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije: razpisna dokumentacija in informacije 
so vlagateljem na voljo od dneva objave jav-
nega razpisa na internetni strani http: //www.
mko.gov.si/ ali na Agencijo, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana, vsak dan v času uradnih ur, 
in sicer ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do 
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od 
9. do 12. ure.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vlogo je potrebno poslati s priporoče-

no poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana, do vključno 6. 8. 2012 (ve-
lja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče 
v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek 
in četrtek, od 9. do 15. ure, sreda, od 9. do 
16. ure in petek, od 9. do 12. ure.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki 
je dostopen na spletni strani Agencije in Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem 
obrazcu, se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti speti 
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
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(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na 
pošti, kar označi pošta, ali vložišče Agencije, 
naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja.

(6) Vloge z nepravilno označenimi ovoj-
nicami se s sklepom zavržejo.

(7) Vloge morajo biti poslane oziroma 
oddane v zaprtih ovojnicah in označene 
z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni raz-
pis za primarno pro izvodnjo kmetijskih pro-
izvodov – Društva 2012«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odo-
britve

(1) Agencija odpira in obravnava vloge 
ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob so-
časni obravnavi vlog.

(2) Prepozno prispele vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vlo-

ge obravnava Agencija in jih tudi oceni.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, 

pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki 
vsebujejo vloge.

(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno 
zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori 
na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug 
primeren način, če to prispeva k lažjemu 
uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlaga-
telj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, ura-
dna oseba o tem napravi uradni zaznamek. 
Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka 
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, 
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, 
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolni-
tev vloge je osem dni od dneva vročitve po-
ziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne 
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po 
roku, pri odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena 
vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, 
ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, 
se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja 
pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vse-
binsko ni ustrezna, se zavrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko 
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se oce-
nijo na podlagi meril, določenih z javnim 
razpisom.

(9) Izberejo se vloge, ki so na podlagi 
ocene dosegle spodnjo, vstopno mejo točk.

(10) Če skupna višina zaprošenih sred-
stev presega razpoložljiva sredstva, določe-
na po tem javnem razpisu, se podpora na 
posameznega vlagatelja sorazmerno zniža 
na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(11) Podpora se vlagatelju odobri 
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo 
izda predstojnik Agencije.

(12) Pomoči, dodeljene po Uredbi 
1857/2006/ES, ne smejo biti dodeljene pred 
objavo identifikacijske številke prošnje za 
izvzetje na spletni strani Generalnega di-
rektorata za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Komisije Evropske unije.

(13) Zoper odločbo Agencije je dopustna 
pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. 
Pritožba se vloži pisno.

(14) Podpore se ne dodeli za izvajanje 
naložbenih ukrepov zunaj Republike Slo-
venije.

(15) Agencija sredstva izplača na tran-
sakcijski račun prejemnika podpore. Z naka-
zilom na transakcijski račun se šteje, da je 
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. 
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija 
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to od-
ločbo pritožba ni dovoljena.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija 

v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo, skupaj z računi 

in dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter 
poročilom o izvedenem programu iz četrte 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega 
javnega razpisa, mora prejemnik predložiti 
na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2012. 
Poročilu mora za vsako aktivnost priloži-
ti listo prisotnosti (Priloga 6) v kateri vsak 
upravičenec s svojim podpisom zagotavlja, 
da ni podjetje v težavah in da ni v postopku 
vračanja neupravičeno prejete državne po-
moči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pre-
jeto državno pomoč razglasila za nezakonito 
in nezdružljivo s skupnim trgom EU. Če je 
zahtevek nepopoln, se ga lahko na poziv 
Agencije dopolni največkrat enkrat.

(3) Kopije računov in dokazil o plačilu 
računov, morajo biti oštevilčene, zložene 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazane 
v pregledni zbirni tabeli.

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene 
podpore se upoštevajo računi, ki se nanaša-
jo na upravičljive aktivnosti v predloženem 
programu iz četrte alinee drugega odstavka 
III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo 
izvajale od datuma izdane odločbe do dne-
va vložitve zahtevka za izplačilo sredstev

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti 
in sankcije

(1) Prejemnik podpore mora imeti za na-
kazilo dodeljenih sredstev odprt transakcij-
ski račun v Republiki Sloveniji.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane 
in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka 
za izplačilo.

(3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih 
sredstev od prejemnika podpore v primeru 
nepravilnosti skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Prejemnik in Agencija morata vso do-
kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, vključno 
s podatki, da ima podjetje status malega 
ali srednje velikega podjetja (MSP), hraniti 
vsaj še pet let od datuma dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 430-174/2012 Ob-3520/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi tretjega odstavka 22. in 
31. člena Uredbe o ukrepih kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja (Uradni list RS, št. 45/12; v nada-
ljevanju: Uredba), objavlja

javni razpis
za podporo za informiranje in 

usposabljanje na področju predelave in 
s kmetijstvom povezanega delovanja na 

podeželju za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinan-

ciranje izvajanja strokovnih prireditev, infor-
miranja in usposabljanja podeželskega pre-
bivalstva na področju predelave in s kmetij-
stvom povezanega delovanja na podeželju, 
ki niso predmet primarne pro izvodnje kme-
tijskih pro izvodov, za:

namen A): nevladno organizacijo, ne-
pridobitno združenje ali drugo nepridobitno 
obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je 
registrirana po predpisih, ki urejajo društva, 
zveze ali združenja in deluje na celotnem 
območju Republike Slovenije, ali

namen B): nevladno organizacijo, ne-
pridobitno združenje ali drugo nepridobitno 
obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je 
registrirana po predpisih, ki urejajo društva, 
zveze ali združenja in deluje na ožjem ob-
močju Republike Slovenije.

(2) Višina nepovratnih sredstev, name-
njenih za podporo predmetov javnega razpi-
sa za leto 2012 iz PP 255610 znaša:

– za namen A): do višine 40.000 EUR in
– za namen B): do višine 25.000 EUR.
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni raz-

pis, ne more pridobiti tudi podpore po jav-
nem razpisu za tehnično podporo kmetijske-
mu sektorju za informiranje in usposabljanje 
na področju primarne pro izvodnje kmetijskih 
pro izvodov.

(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo 
na oba javna razpisa, se upošteva tista, iz 
katere je po datumu in uri oddaje razvidno, 
da je bila oddana prej.

(5) Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz 
odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila 
oddana prej, se vlagatelja pozove na umik 
ene vloge.

(6) Razpisana sredstva se dodeljujejo po 
sistemu zaprtega javnega razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik
(1) Vlagatelj je nevladna organizacija, 

nepridobitno združenje ali druga nepridobi-
tna oblika sodelovanja kmetov v združenju, 
ki je registrirana po predpisih, ki urejajo dru-
štva, zveze ali združenja in deluje na celo-
tnem ali ožjem območju Republike Slovenije 
in kandidira za odobritev podpore po tem 
javnem razpisu.

(2) Upravičenec in prejemnik podpore je 
nevladna organizacija, nepridobitno združe-
nje ali druga nepridobitna oblika sodelova-
nja kmetov v združenjih.

III. Pogoji za dodelitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za dodelitev 

podpore izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni 

del razpisne dokumentacije, z vsemi po-
trebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni;

– predložiti dokazila o številu aktivnega 
članstva;

– predložiti dokazila o delovanju na po-
dročju kmetijskega sektorja;

– predložiti program dela (izpolnjena Pri-
loga št. 1 Planirane aktivnosti za leto 2012 
razpisne dokumentacije) za obdobje od 
1. 11. 2011 do 30. 10. 2012.

(3) Obravnavane bodo vloge, kate-
rih višina upravičenih stroškov bo višja od 
1.000 EUR.

(4) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, 
se mu vloga zavrne.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na 

prejemnika znaša do 70 odstotkov upravi-
čenih stroškov.

(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh 
javnih virov lahko znaša do 100 odstotkov 
upravičenih stroškov.

(3) Podora se ne dodeli vlagatelju, ki je 
za iste upravičene stroške, kot jih navaja 
v vlogi za pridobitev podpore, že prejel sred-
stva javnih virov in katerih seštevek bi pre-
segel 100 odstotkov upravičenih stroškov.

(4) Skupna višina vseh virov financiranja 
za podporo iz tega javnega razpisa ne sme 
preseči vrednosti stroškov odobrenega pro-
grama iz četrte alinee drugega odstavka III. 
poglavja tega javnega razpisa.
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(5) Višina razpisanih sredstev se za teko-
če leto zniža za vrednost pozitivno rešenih 
pritožb iz predhodnega leta.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se 

dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Podpo-
ra se vlagateljem dodeli za namen A) ali B) 
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer 
do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

(2) Upravičeni stroški za dodelitev pod-
pore so:

– stroški, povezani z informiranjem in 
usposabljanjem (najemnine za prostore, 
honorarji predavateljev, materialni stroški 
za izvedbo izobraževanja);

– stroški, povezani z organizacijo foru-
mov za izmenjavo znanja med kmetijskimi 
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanjem na njih (stroški udeležbe, 
stroški publikacij, potni stroški, najemnine za 
razstavne prostore);

– stroški publikacij, kot so predstavitve, 
katalogi ali spletišča, ki predstavljajo de-
janske podatke o delovanju vlagatelja, pro-
izvajalcih ali pro izvajalcih danega pro izvoda, 
pri čemer morajo biti informacije in predsta-
vitve nevtralne, pro izvajalci pa morajo imeti 
enake možnosti za predstavitev.

(3) Prejemnik mora zagotoviti razliko 
sredstev med dodeljeno podporo in dejan-
sko vrednostjo odobrenega programa iz če-
trte alinee drugega odstavka III. poglavja 
tega javnega razpisa.

(4) Nekateri stroški, ki niso upravičeni 
do povračila:

– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, 

združenja, oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija 

opravlja na podlagi predpisov in so že (so)
financirani iz javnih virov.

VI. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo
Delež
( %)

Max. 
ocenitev

Max. št. točk
(množitev deleža  

in maksimalne ocenitve)

1 2 3 4

1. Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini) 25 5 125

2. Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti 
ter povezovanje s sorodnimi organizacijami 25 5 125

3. Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, 
seminarji, predavanja, forumi) 25 5 125

4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa iz četrte alinee 
drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa 25 5 125

Skupaj: 100 / 500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

(1) Agencija bo ocenila vse pravočasne 
in popolne vloge.

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo 
na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 
100 točk in katerih vrednost upravičenih 
stroškov bo znašala najmanj 1.000 EUR.

(3) Podpora bo dodeljena na osnovi 
deleža doseženih točk od skupnega šte-
vila točk, glede na razpoložljiva sredstva 
in skupno vrednost upravičeno zaprošenih 
sredstev.

VII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisna dokumentacija in informacije 
so vlagateljem na voljo od dneva objave jav-
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nega razpisa na internetni strani http: //www.
mko.gov.si/ ali na AKTRP, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana, vsak dan v času uradnih ur, 
in sicer ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do 
15. ure, sreda, od 9. do 16. ure in petek, od 
9. do 12. ure.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vlogo je potrebno poslati s priporoče-

no poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana, do vključno 6. 8. 2012 (ve-
lja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče 
v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek 
in četrtek, od 9. do 15. ure, sreda, od 9. do 
16. ure in petek, od 9. do 12. ure.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki 
je dostopen na spletni strani Agencije in Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem 
obrazcu, se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti speti 
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na 
pošti, kar označi pošta, ali vložišče Agencije, 
naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja.

(6) Vloge z nepravilno označenimi ovoj-
nicami se s sklepom zavržejo.

(7) Vloge morajo biti poslane oziroma 
oddane v zaprtih ovojnicah in označene 
z oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni raz-
pis za področje predelave in s kmetijstvom 
povezanega delovanja na podeželju –Dru-
štva 2012«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odo-
britve

(1) Agencija odpira in obravnava vloge 
ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob so-
časni obravnavi vlog.

(2) Prepozno prispele vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vlo-

ge obravnava Agencija in jih tudi oceni.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, 

pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki 
vsebujejo vloge.

(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno 
zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori 
na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug 
primeren način, če to prispeva k lažjemu 
uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlaga-
telj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, ura-
dna oseba o tem napravi uradni zaznamek. 
Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka 
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, 
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, 
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolni-
tev vloge je osem dni od dneva vročitve po-
ziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne 
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po 
roku, pri odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena 
vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, 
ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, 
se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja 
pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vse-
binsko ni ustrezna, se zavrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko 
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se oce-
nijo na podlagi meril, določenih z javnim 
razpisom.

(9) Izberejo se vloge, ki so na podlagi 
ocene dosegle spodnjo, vstopno mejo točk.

(10) Če skupna višina zaprošenih sred-
stev presega razpoložljiva sredstva, določe-
na po tem javnem razpisu, se podpora na 

posameznega vlagatelja sorazmerno zniža 
na podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(11) Podpora se vlagatelju odobri 
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo 
izda predstojnik Agencije.

(12) Zoper odločbo Agencije je dopustna 
pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. 
Pritožba se vloži pisno.

(13) Podpore se ne dodeli za izvajanje 
naložbenih ukrepov zunaj Republike Slo-
venije.

(14) Agencija sredstva izplača na tran-
sakcijski račun prejemnika podpore. Z naka-
zilom na transakcijski račun se šteje, da je 
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. 
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija 
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to od-
ločbo pritožba ni dovoljena.

X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija 

v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi 

in dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter 
poročilom o izvedenem programu iz četrte 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega 
javnega razpisa, mora prejemnik predložiti 
na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2012. Če 
je zahtevek nepopoln se ga lahko na poziv 
AKTRP dopolni največkrat enkrat.

(3) Kopije računov in dokazil o plačilu 
računov, morajo biti oštevilčene, zložene 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazane 
v pregledni zbirni tabeli.

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene 
podpore se upoštevajo računi, ki se nana-
šajo na upravičljive aktivnosti v predlože-
nem programu iz četrte alinee drugega od-
stavka III. poglavja tega javnega razpisa in 
se bodo izvajale od 1. 11. 2011 do 30. 10. 
2012, oziroma do dneva vložitve zahtevka 
za izplačilo sredstev.

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti 
in sankcije

(1) Prejemnik podpore mora imeti za na-
kazilo dodeljenih sredstev odprt transakcij-
ski račun v Republiki Sloveniji.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane 
in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka 
za izplačilo.

(3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih 
sredstev od upravičenca v primeru nepravil-
nosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Prejemnik in Agencija morata vso do-
kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj 
še pet let od datuma dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 430-174/2012 Ob-3521/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi tretjega odstavka 29. in 
31. člena Uredbe o ukrepih kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja (Uradni list RS, št. 45/12; v nada-
ljevanju: Uredba) objavlja

javni razpis
za podporo delovanju nepridobitnih 

združenj, ki povezujejo društva 
podeželske mladine, podeželskih žensk 

in sindikat kmetov za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinan-

ciranje delovanja nepridobitnih združenj, 
katerih povezovanje je širšega pomena za 
kmetijstvo in podeželje.

(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, 
namenjenih za podporo, za leto 2012, znaša 
do višine 66.613 EUR iz PP 255610.

Razpisana sredstva se dodeljujejo po 
sistemu zaprtega javnega razpisa.

II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik 
podpore

(1) Vlagatelj za podporo je pravna ose-
ba, ki povezuje društva podeželske mladi-
ne ali društva podeželskih žensk v zvezo 
ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, 
v sindikat kmetov.

(2) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega 
člena mora biti registriran ter delovati na 
celotnem območju Republike Slovenije.

(3) Vlagatelj je upravičenec in prejemnik 
podpore.

III. Pogoji za pridobitev podpore
(1) Vlagatelj mora pogoje za pridobitev 

podpore izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
(2) Vlagatelj mora:
– podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni 

del razpisne dokumentacije, z vsemi po-
trebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni;

– predložiti dokazila o delovanju na po-
dročju kmetijstva;

– predložiti dokazila o zastopanosti ak-
tivnih članov;

– predložiti program dela (izpolnjena Pri-
loga št. 1 Planirane aktivnosti za leto 2012 
razpisne dokumentacije) od 1. 11. 2011 do 
30. 10. 2012.

(3) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, 
se mu vloga zavrne.

IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene podpore lahko na 

upravičenca znaša do 100 odstotkov upra-
vičenih stroškov.

(2) Delež dodeljenih podpor iz vseh jav-
nih virov za namen tega ukrepa lahko sku-
pno znaša do 100 odstotkov upravičenih 
stroškov.

(3) Skupna višina vseh virov financira-
nja ne sme preseči vrednosti stroškov odo-
brenega programa iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa.

(4) Višina razpisanih sredstev se za teko-
če leto zniža za vrednost pozitivno rešenih 
pritožb iz predhodnega leta.

V. Finančni pogoji za dodelitev podpore
(1) Podpora po tem javnem razpisu se 

dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški prejemnika pod-

pore iz II. poglavja tega javnega razpisa so:
– stroški ustrezne infrastrukture za de-

lovanje (najem prostorov oziroma nakup 
opreme);

– materialni stroški in stroški dela pisar-
ne ter organov;

– stroški članarin v mednarodnih orga-
nizacijah;

– stroški izvajanja programov iz periodič-
nega načrta za izvajanje Resolucije o nacio-
nalnem programu za enake možnosti žensk 
in moških, 2005 – 2013 (Uradni list RS, 
št. 100/05), ki nastanejo pri organizaciji sre-
čanj in delavnic o vlogi žensk, vlogi žensk 
v javnem življenju, nasilju nad ženskami, na-
črtovanju časa, krepitvi samozavesti, nasilju 
v družini, kam po pomoč, skrbi za zdravje in 
nasvet ter o možnostih podeželja.

(3) Za stroške iz tretje alinee prejšnje-
ga odstavka se povrne sredstva v višini do 
4.000 EUR iz skupne višine nepovratnih 
sredstev iz 2. člena prvega poglavja tega 
javnega razpisa. Za stroške iz četrte alinee 
prejšnjega odstavka se povrne sredstva v vi-
šini do 2.613 EUR iz skupne višine nepo-
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vratnih sredstev iz 2. člena prvega poglavja 
tega javnega razpisa. Za preostale upra-
vičene stroške se povrne sredstva v višini 
preostalih sredstev, vendar do največ 100 
odstotkov upravičeno nastalih stroškov.

(4) Za stroške iz tretje alinee drugega od-
stavka tega poglavja javnega razpisa lahko 
kandidira nepridobitno združenje, ki povezu-
je društva podeželske mladine.

(5) Za stroške iz četrte alinee druge-
ga odstavka tega poglavja javnega razpisa 
lahko kandidira nepridobitno združenje, ki 
povezuje društva podeželskih žensk.

(6) Prejemnik podpore mora zagotoviti 
morebitno razliko sredstev med višino do-
deljene podpore in dejansko vrednostjo odo-
brenega programa iz četrte alinee drugega 
odstavka III. poglavja tega javnega razpisa.

VI. Merila za dodelitev podpore

Merila Izpolnjuje pogoj/DA Ne izpolnjuje pogoja/NE

1.

Vlagatelj povezuje vsaj 
eno od naslednjih oblik 
združevanja na območju 
celotne Republike 
Slovenije

Društva podeželske mladine 

Društva kmečkih/podeželskih žena

Kmetovalce v sindikat kmetov

2. Vlagatelj deluje na področju kmetijstva

3. Vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev podpore

(1) Agencija Republike Slovenije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja (v nadaljeva-
nju: Agencija) bo pregledala vse pravočasne 
in popolne vloge.

(2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na 
podlagi meril za dodelitev podpore izpolnje-
vale vse pogoje.

(3) Sredstva bodo razdeljena na osnovi 
vrednosti predloženega programa iz četrte 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega 
javnega razpisa.

VII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije: razpisna dokumentacija in informacije 
so vlagateljem na voljo od dneva objave jav-
nega razpisa na internetni strani http://www.
mkgp.gov.si/ ali na Agencijo, Dunajska 160, 
1001 Ljub ljana, vsak dan v času uradnih ur, 
in sicer ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do 
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek, od 
9. do 12. ure.

VIII. Rok in način prijave
(1) Vloge je potrebno poslati s priporoče-

no poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana, od naslednjega dne po ob-
javi javnega razpisa v Uradnem listu RS 
do vključno 6. 8. 2012 (velja poštni žig) ali 
oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, 
in sicer ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do 
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek, od 
9. do 12. ure.

(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki 
je dostopen na spletni strani Agencije in Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje.

(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem 
obrazcu, se zavrže.

(4) Sestavni deli vloge morajo biti speti 
ali vloženi v mapo po vrstnem redu.

(5) Na ovojnici vloge mora biti razviden 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na 
pošti, kar označi pošta, ali vložišče Agencije, 
naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja.

(6) Vloge z nepravilno označenimi ovoj-
nicami se s sklepom zavržejo.
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(7) Vloga mora biti poslana oziroma od-
dana v zaprti ovojnici in označena z oznako: 
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Nevla-
dne organizacije 2012«.

IX. Obravnavanje vlog in postopek odo-
britve

(1) Agencija odpira in obravnava vloge 
ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob so-
časni obravnavi vlog.

(2) Prepozno prispele vloge se zavržejo.
(3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vlo-

ge obravnava Agencija.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, 

pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki 
vsebujejo vloge.

(5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno 
zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori 
na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug 
primeren način, če to prispeva k lažjemu 
uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlaga-
telj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, ura-
dna oseba o tem napravi uradni zaznamek. 
Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka 
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, 
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, 
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolni-
tev vloge je osem dni od dneva vročitve po-
ziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne 
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po 
roku, pri odločanju ne upošteva.

(6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena 
vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, 
ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, 
se s sklepom zavrže.

(7) Če se med postopkom preverjanja 
pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vse-
binsko ni ustrezna, se zavrne.

(8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko 
ustrezne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na 
podlagi meril za dodelitev podpore izpolnju-
jejo vse pogoje, se bo ugodilo.

(9) Če skupna višina zaprošenih sred-
stev presega razpoložljiva sredstva, dolo-
čena za ta ukrep, se podpora na posame-
znega upravičenca sorazmerno zniža na 
podlagi ponderiranja popolnih vlog.

(10) Podpora se vlagatelju odobri 
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo 
izda predstojnik Agencije.

(11) Zoper odločbo Agencije je dopustna 
pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. 
Pritožba se vloži pisno.

(12) Podpora se ne dodeli za izvajanje 
naložbenih ukrepov zunaj Republike Slo-
venije.

(13) Agencija sredstva izplača na tran-
sakcijski račun prejemnika sredstev. Z naka-
zilom na transakcijski račun se šteje, da je 
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. 
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija 
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to od-
ločbo pritožba ni dovoljena.

VII. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija 

v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi 

in dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter 
poročilom o izvedenem programu iz četrte 
alinee drugega odstavka III. poglavja tega 
javnega razpisa, mora prejemnik predložiti 
na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2012. Če 
je zahtevek nepopoln se ga lahko na poziv 
AKTRP dopolni največkrat enkrat.

(3) Kopije računov in dokazil o plačilu 
računov, morajo biti oštevilčene, zložene 
po vrstnem redu in v zaporedju prikazane 
v pregledni zbirni tabeli.

(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene 
podpore se upoštevajo računi, ki se nana-

šajo na upravičljive aktivnosti v predlože-
nem programu iz četrte alinee drugega od-
stavka III. poglavja tega javnega razpisa in 
se bodo izvajale od 1. 11. 2011 do 30. 10. 
2012 oziroma do dneva vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev.

XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti 
in sankcije

(1) Prejemnik podpore mora imeti za na-
kazilo dodeljenih sredstev odprt transakcij-
ski račun v Republiki Sloveniji.

(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane 
in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka 
za izplačilo.

(3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih 
sredstev od upravičenca v primeru nepravil-
nosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Prejemnik in Agencija morata vso do-
kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj 
še pet let od datuma dodelitve pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Ob-3530/12

Javni razpis
za sofinanciranje projektov razvoja 

 e-storitev in mobilnih aplikacij  
za javne in zasebne neprofitne 

organizacije 2012–2013 
Oznaka javnega razpisa:  

JR ESMA JZNO 2012–2013
Javni razpis se sofinancira iz: Evropski 

sklad za regionalni razvoj.
Okvir: Operativni program krepitve re-

gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013.

Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvoj-
na infrastruktura.

Prednostna usmeritev: Informacijska 
družba.

1. Pravne podlage
Pravne podlage za izvedbo javnega raz-

pisa so naslednje:
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, 

št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 
18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP);

– Zakon o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: 
U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: 
U-I-176/08-10);

– Zakon o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2 – uradno prečiščeno be-
sedilo);

– Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, 11/11 – UPB4, 11/11 – ZDIU12);

– Rebalans proračuna Republike Slove-
nije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12);

– Proračun Republike Slovenije za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 96/10);

– Zakon o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ura-
dni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl. US: 
U-I-1/11-15 in 22/12 – ZUKN-C);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 114/07 in 99/09 – ZI-
PRS1011, v nadaljevanju: PPIPRS);

– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (Uradni list L, št. 210/06, 

str. 25 z vsemi spremembami, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1083/2006/ES);

– Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 
(Uradni list L, št. 210/06, str. 1 z vsemi spre-
membami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1080/2006/ES);

– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za iz-
vajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe 
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (Uradni list L, št. 371/06, str. 1, z vse-
mi spremembami, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1828/2006/ES);

– Nacionalni strateški referenčni okvir za 
obdobje 2007–2013;

– Operativni program krepitve regio-
nalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013, razvojna prioriteta Gospodar-
sko-razvojna infrastruktura, prednostna 
usmeritev Informacijska družba; SREP

– Resolucija o Nacionalnem progra-
mu za kulturo 2008–2011 (Uradni list RS, 
št. 35/08);

– Uredba o izvajanju postopkov pri po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdo-
bju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10);

– Strategija razvoja informacijske družbe 
v Republiki Sloveniji – si2010, ki jo je spre-
jela Vlada Republike Slovenije na svoji 128. 
redni seji dne 29. 6. 2007;

– Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, 45/10, 26/11 in 
43/11);

– Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2);

– Navodila organa upravljanja o upravi-
čenih stroških za sredstva evropske politike 
za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 
1.20);

– Sklep Organa upravljanja o potrditvi 
instrumenta št. 4300-437/2012-4.

2. Naročnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik in izvajalec javnega razpisa je 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo). tel. 01/400 5200, faks: 01/400 
5321, http://www.mizks.gov.si/, e-pošta: 
gp.mizks@gov.si. Ministrstvo nastopa na 
področju kohezijske politike v tem predme-
tnem javnem razpisu v vlogi posredniškega 
telesa in zagotavlja finančna sredstva za 
izvedbo javnega razpisa.

3. Predmet javnega razpisa
3.1. Cilj in namen razpisa
Ministrstvo želi s tem javnim razpisom 

spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-sto-
ritev in mobilnih aplikacij na različnih po-
dročjih informacijske družbe ter uveljavljati 
nove tehnološko-razvojne koncepte, ki bodo 
pripomogli k prehodu v moderno in učinkovi-
to družbo znanja.

Pričakujemo, da bodo tovrstne aktivnosti 
pospešile razvoj inovativnih e-storitev in mo-
bilnih aplikacij in vključujoče informacijske 
družbe v Sloveniji, kar bo omogočilo dose-
ganje ciljev regionalne razvojne politike EU.

V tem smislu je javni razpis skladen 
z Nacionalnim strateškim referenčnim okvir-
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jem za obdobje 2007–2013 ter na tej pod-
lagi z Operativnim programom krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013 in prednostno usmeritvijo Infor-
macijska družba, ki vzpodbuja pospeševa-
nje razvoja in uporabe tehnologij in produk-
tov e-poslovanja.

Javni razpis je skladen s ciliji Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
saj vzpodbuja negospodarske dejavnosti ter 
zagotavlja dostop do elektronskih storitev 
tudi osebam s posebnimi potrebami, starej-
šim in vsem drugim skupinam prebivalstva 
(e-dostopnost), za katere obstaja nevarnost, 
da bodo ostale zapostavljene. Javni razpis 
vzpodbuja vzpostavitve takšnih rešitev, sto-
ritev in aplikacij tehnologij, ki bodo primerne 
za uporabo najširšemu krogu uporabnikov 
in bodo omogočale večjo kvaliteto življenja.

Namen javnega razpisa je povečati raz-
položljivost e-storitev in mobilnih aplikacij 
javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji, ki 
bodo omogočale njihovo uporabo čim širši 
populaciji.

Cilj tega javnega razpisa je sofinancira-
nje projektov vzpostavitve delujočih spletnih 
e-storitev in mobilnih aplikacij. Prijavljeni 
projekti morajo predstavljati nove, delujoče 
in javno dostopne ter za uporabo brezplač-
ne, inovativne e-storitve in mobilne aplika-
cije na vsaj enem od v 3. 2 točki javnega 
razpisa opredeljenih tematskih področjih. 
Sofinancirali se bodo projekti vzpostavitve 
e-storitev in mobilnih aplikacij, ki jih prijavi-
telji razvijejo sami, ali jih za potrebe prijavi-
teljev izdelajo zunanji izvajalci.

Cilj ministrstva je vzpodbuditi raznolikost 
e-storitev in mobilnih aplikacij, zato bo do-
delilo sredstva le tistim projektom, ki bodo 
to raznolikost zagotavljali. Ta določba je na-
tančneje opisana v točki 10. Način prijave 
in razpisni rok.

Projekti ne smejo vključevati informacij-
skih rešitev, ki bi neupravičeno podvajale 
obstoječe rešitve javne uprave. Obenem ne 
smejo biti v nasprotju s strateškimi doku-
menti in usmeritvami javnega sektorja.

3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje vzpostavitve e-storitev in mobilnih apli-
kacij javnih in zasebnih neprofitnih organiza-
ciji, ki bodo pripomogle k povečanju njihove 
učinkovitosti in večji e-dostopnosti najširše-
mu krogu uporabnikov, na naslednjih temat-
skih področjih:

– e-storitve in mobilne aplikacije na po-
dročju kulture,

– znanstvene in izobraževalne e-storitve 
in mobilne aplikacije,

– e-storitve in mobilne aplikacije za po-
trošnike,

– e-storitve in mobilne aplikacije na po-
dročju zdravja,

– e-poslovanje,
– e-storitve in mobilne aplikacije s podro-

čja lokalne samouprave,
– e-storitve in mobilne aplikacije s po-

dročja energetske učinkovitosti in varovanja 
okolja.

S tehničnega vidika bo prednostno upo-
števana uporabniška izkušnja, prednost pa 
bo dana razvojnim projektom, ki vključujejo 
razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, upora-
bo IPv6, senzorskih omrežij, interneta stva-
ri, prihodnost interneta in omrežij naslednje 
generacije. Javni razpis je osredotočen na 
razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, s pou-
darkom na trajnostnem razvoju.

Prednost pri izbiri in sofinanciranju bodo 
imele inovativne mobilne aplikacije in e-sto-
ritve, s področij kot npr. e-storitve pametnih 
zgradb, pametnih mest, e-storitve in mobil-
ne aplikacije v oblaku (cloud computing), 
smartgrid omrežja in podobne visokotehno-
loške rešitve.

Z vsebinskega vidika bodo imeli pred-
nost projekti razvoja e-storitev in mobilnih 
aplikacij s področja trajnostnega razvoja.

Posebno pozornost bomo namenili za-
gotavljanju vključenosti vseh prebivalcev 
v sodobne družbene in tehnološke tokove 
in podporo tistim družbenim skupinam, ki 
imajo slabše možnosti za vključitev v infor-
macijsko družbo. Zato bomo posebej pod-
prli rešitve, ki bodo v svojih funkcionalnostih 
podpirale uporabo invalidom, starejši popu-
laciji in drugim družbenim skupinam, ki so 
zaradi svoji fizičnih ali drugih ovir omejeni 
pri dostopu do e-storitev.

Prijavljeni projekti morajo delovati na 
vsaj dveh mobilnih operacijskih platformah.

IPv6
E-storitve in mobilne aplikacije, ki so kot 

rezultat tega javnega razpisa dostopne, ozi-
roma za delovanje uporabljajo komunikacijo 
preko interneta, morajo temeljiti vsaj na upo-
rabi komunikacijskega protokola IPv6. To 
pomeni, da morajo biti izdelane za pravilno 
delovanje vsaj na komunikacijskem proto-
kolu IPv6, lahko pa hkrati tudi na protokolu 
IPv4.

Mobilne aplikacije
Mobilne aplikacije so aplikacije, ki so na-

meščene in delujejo na mobilnih telefonih in 
tabličnih računalnikih.

Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj je način uporabe razpo-

ložljivih virov, katerega cilj je zadovoljevanje 
človeških potreb ob hkratni ustrezni skrbi za 
ohranjanje okolja. Takšen način zadovolje-
vanja človeških potreb zagotavlja, da potreb 
ni mogoče zadovoljevati le v sedanjem času 
temveč jih bo mogoče zadovoljevati tudi še 
v prihodnje.

Pojem trajnostnega razvoja je izredno 
širok. Nanaša se ne le na okolje in gospo-
darstvo temveč ima tudi enako pomembne 
družbenopolitične razsežnosti. Vsi ti trije vi-
diki trajnostnega razvoja so na številnih rav-
neh že do sedaj gosto prepleteni z uporabo 
IKT in informacijsko družbo, ta prepletenost 
pa z naraščajočim tempom še povečuje.

Za potrebe nacionalnega programa ra-
zvoja informacijske družbe 2011–2015 
vlogo informacijske družbe v podporo traj-
nostnemu razvoju zožimo, osredotočimo 
se predvsem na povečanje učinkovitosti 
rabe energije, ki pa je obenem tudi v vlogi 
doseganja okoljskih ciljev EU.

V kontekstu tega javnega razpisa traj-
nostni razvoj pomeni učinkovito rabo ener-
gije, varstvo okolja, zelene informacijske in 
komunikacijske tehnologije, upravljanje pro-
meta, pametna mesta, pametne stavbe in 
pametna omrežja.

4. Pogoji za prijavitelje
Na javni razpis se lahko prijavijo nasle-

dnje javne in zasebne neprofitne organi-
zacije:

– Javni in zasebni zavodi, registrirani po 
Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št 12/91 
z vsemi spremembami),

– Občine in reprezentativne organizacije, 
registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB uradno pre-
čiščeno besedilo z vsemi spremembami),

– Društva, registrirana po Zakonu o dru-
štvih (Uradni list RS, št. 64/11 UPB2 – ura-
dno prečiščeno besedilo),

– Univerze in samostojni visokošolski 
zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih za-
vodov,

– Ustanove, registrirane po Zakonu 
o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95 in 
53/05).

Na javni razpis se prijavi organizacija, ki 
sama (kot samostojni prijavitelj) ali v imenu 
konzorcija partnerjev prijavi projekt.

Konzorcij svojo namero za pripravo, pri-
javo in izvedbo projekta opredeli s podpisom 
konzorcijske pogodbe, ki je priložena v raz-
pisni dokumentaciji. V imenu konzorcija se 
na javni razpis prijavi organizacija (vodilni 
partner projekta), ki je v imenu konzorci-
ja podpisnik pogodbe in je odgovoren za 
izvedbo projekta ter poročanje o izvajanju 
projekta v skladu s pogodbo. Isti konzorcij 
partnerjev se lahko prijavi na javni razpis 
samo z eno vlogo.

Vloga za sofinanciranje projekta mora 
biti skladna s predmetom in namenom jav-
nega razpisa.

Prijavitelj mora vlogi predložiti fotokopijo 
iz ustreznega registra ali fotokopijo statu-
ta organizacije s katerim dokazujejo status 
prijavitelja. Izpisek mora odražati dejansko 
stanje in ne sme biti starejši od treh me-
secev pred oddajo vloge. To velja za vse 
sodelujoče organizacije v primeru prijave 
konzorcija.

Prijavitelji, ki ob osnovni nepridobitni de-
javnosti opravljajo tudi pridobitno dejavnost, 
morajo podatke o finančnem in material-
nem poslovanju voditi in izkazovati ločeno. 
Sofinancirajo se le projekti, ki so vezani na 
nepridobitni del dejavnosti in se bo kot ne-
pridobitni del dejavnosti izkazoval še 5 let po 
zaključku projekta. V primeru, da se ugotovi, 
da je prejemnik sredstev iz naslova projekta 
pridobival prihodke, bo dolžan povrniti so-
razmerni del sredstev izračunan glede na 
obseg ustvarjenih prihodkov, skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi od dneva pre-
jema na TRR do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije.

Javni zavod mora s strani sebi hierar-
hično nadrejene institucije predložiti izjavo, 
s katero le-ta potrjuje vsebino in se strinja 
s prijavo projekta na ta javni razpis. To do-
ločilo ne velja za občine oziroma njihove 
reprezentativne organizacije, univerze, sa-
mostojne visokošolske zavode in društva.

Pogoji za sodelovanje pri tem javnem 
razpisu so naslednji:

1. pravočasnost prispetja vloge, pra-
vilno označena ovojnica in formalna popol-
nost vloge (podrobneje opredeljeno v 4.1. 
in 10. točki),

2. vsebinska ustreznost vloge,
3. zaprta finančna konstrukcija celo-

tnega projekta.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za 

kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke 
prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavr-
žena in vrnjena prijaviteljem (kot navedeno 
v 11. točki). Vloga, ki ne bo izpolnjevala 
pogojev za kandidiranje na javnem razpisu 
iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, bo 
s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana.

Zaprta finančna konstrukcija pomeni, 
da so stroški projekta v dovoljenih okvirjih 
(30.000 do 150.000 EUR), posamezne vr-
ste stroškov ne presegajo dovoljenih limitov 
(strojna oprema v višini največ 15 %, potni 
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stroški največ 5 %), in da prejemnik zagota-
vlja najmanj 10 % lastnih sredstev.

4. 1. Vsebina in priprava vloge
Vloga se šteje za formalno popolno, če 

vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:
1. Izpis vloge na javni razpis iz siste-

ma ISARR;
2. Razpisni obrazec 1 – Podatki o pro-

jektu,
3. Razpisni obrazec 2 – Povzetek pro-

jekta:
– RO2.1 Podatki o projektu,
– RO2.2 Prijavitelj – konzorcij prija-

viteljev,
– RO2.3 Finančni načrt projekta,
– RO2.4 Cilji in indikatorji,
– RO2.5 Aktivnosti in obseg dela,
4. Razpisni obrazec 3 – Partnerji – za 

vsakega prijavitelja in partnerja v konzorciju:
– RO3.1 Partner,
– RO3.2 Projektna skupina,
– RO3.3 Sorodni projekti,
– RO3.4 Stroški dela,
– RO3.5 Finančni načrt,
– RO3.6 Strategija organizacije;
5. Razpisni obrazec 4 – Izjava o spre-

jemanju razpisnih pogojev,
6. Razpisni obrazec 5 – Izjava o odpr-

tju posebnega stroškovnega mesta za vode-
nje stroškov projekta ali področnega odseka 
ter dostopu do sodnega registra – za vsake-
ga partnerja v konzorciju,

7. Razpisni obrazec 6) – Izjava o upo-
rabi osebnih podatkov – za vse člane pro-
jektne skupine, za vsakega posameznega 
partnerja v konzorciju.

Konzorcijska pogodba, podpisana s stra-
ni vseh partnerjev konzorcija (le v primeru, 
ko gre za konzorcij prijaviteljev)

5. Skupna okvirna višina razpisanih sred-
stev in obdobje za porabo sredstev

Javni razpis za izbor operacij delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007–2013, razvojne prioritete Gospo-
darsko razvojna infrastruktura, prednostne 
usmeritve Informacijska družba.

Skupna okvirna višina nepovratnih sred-
stev, ki jo bo ministrstvo za obdobje od 2012 
do 2013 namenilo za izvedbo javnega razpi-
sa je do največ 3.000.000,00 EUR, od tega 
je predvidena posamezna vrednost sofinan-
ciranja v posameznih proračunskih letih:

za proračunsko leto 2012: 
600.000,00 EUR, od tega:

– 510.000,00 EUR s PP 689310 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 EU (85 %) in

– 90.000,00 EUR s PP 697210 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 SLO (15 %),

za proračunsko leto 2013: 
2.400.000,00 EUR, od tega:

– 2.040.000,00 EUR s PP 689310 – In-
formacijska družba ESRR 07-13 EU (85 %) 
in

– 360.000,00 EUR s PP 697210 – Infor-
macijska družba ESRR 07-13 SLO (15 %).

Delež prispevka Skupnosti v celotnih 
upravičenih javnih izdatkih je 85,00 %.

Ministrstvo bo sofinanciralo projek-
te, ki se bodo izvajali v letu 2012 – 2013, 
in sicer v velikosti od 30.000,00 EUR do 
150.000,00 EUR.

6. Upravičeni stroški in izdatki
Upravičeni so stroški, ki so povezani z iz-

vedbo projekta in so nastali od prejema vlo-
ge na javni razpis, do najkasneje 31. 8. 2013 

in izdatki za upravičene stroške plačani do 
30. 9. 2013 (obdobje upravičenosti).

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je 
od prejema vloge na javni razpis do 1. 10. 
2014.

Aktivnosti za izvajanje projektov bo mi-
nistrstvo sofinanciralo na osnovi izstavlje-
nih zahtevkov za izplačilo, ki bodo vklju-
čevali stroške in izdatke, realizirane v ob-
dobju od prejema vloge na javni razpis 
s strani ministrstva, do pogodbenega roka 
zaključka projekta. Sofinancirajo se samo 
plačani upravičeni stroški, ki se dokažejo 
z dokazili o plačilu. Prejemniki, ki niso na-
ročniki po Zakonu o javnem naročanju so 
pri porabi javnih sredstev dolžni upoštevati 
načeli Zakona o javnih financah o učin-
koviti in gospodarni rabi javnih sredstev. 
Skladnost ravnanja z navedenimi načeli za 
potrebe tega razpisa pomeni, da cene za 
nabavljeno blago ali storitve niso višje od 
primerljivih tržnih cen za enakovrstno blago 
ali storitve.

Ministrstvo bo prejemniku v letu 2012 iz-
plačalo 20 odstotkov višine odobrenih sred-
stev za sofinanciranje projekta na podlagi 
zahtevka za izplačilo predplačila, oddanega 
v letu 2012 in preostalih 80 odstotkov vi-
šine odobrenih sredstev za sofinanciranje 
projekta na podlagi zahtevkov za izplačilo, 
oddanih v letu 2013.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so dejansko nastali za dela, ki so bila 

opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno 
oziroma za storitve, ki so bile izvršene,

– so v skladu s cilji projekta in so potreb-
ni za njegovo izvedbo,

– so nastali in bili plačani v okviru obdo-
bja upravičenosti in bili pripoznani v skladu 
s skrbnostjo dobrega gospodarja;

– temeljijo na verodostojnih knjigovod-
skih in drugih listinah in

– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili 
Skupnosti in nacionalnimi pravili.

6.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški in izdatki, ki so pred-

met sofinanciranja, so skladni z Navodili 
organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013 (verzija 
1.20).

Vrste upravičenih stroškov:
Neposredni stroški:
– plače in drugi stroški dela:

– stroški dela prijavitelja, stroški dela 
zaposlenih na projektu;

– razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij:
– strošek zunanjega izvajalca priprave 

rešitve e-storitev in mobilnih aplikacij;
– nakup strojne opreme (največ 15 % 

upravičenih stroškov);
– nakup programske opreme;

– stroški potovanj doma in v tujini (največ 
do 5 % neposrednih stroškov):

– stroški službenih poti, ki so neposre-
dno povezane z izvajanjem projekta.

Posredni stroški
Posredni stroški so upravičeni v višini 

20 % neposrednih stroškov projekta, v skla-
du s veljavnimi predpisi organa upravljanja 
v zvezi s pavšalnimi stroški.

Davek na dodano vrednost (DDV) je 
upravičen strošek. Upravičen strošek je le 
nepovračljiv delež DDV. Upravičenost do 
povračila DDV se dokazuje s potrdilom pri-
stojnega Davčnega urada in se ga odda 
najkasneje do prvega zahtevka za izplačilo.

6.2 Dokazila za uveljavljanje sofinancira-
nja upravičenih stroškov in izdatkov

Za dokazovanje upravičenih stroškov 
in izdatkov morajo prejemniki voditi ločeno 
knjigovodstvo (Navodila organa upravlja-
nja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 
13. členu Uredbe 1828/2006/ES). Način do-
kazovanja upravičenih stroškov je oprede-
ljen in obrazložen v prilogi javnega razpisa 
»Upravičeni stroški«.

Izkazovanje in metode za izračun upravi-
čenih stroškov in izdatkov ter obdobje upra-
vičenosti podrobneje določa vsakokratno 
veljavna verzija Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 
2007–2013 (http://www.eu-skladi.si/publika-
cije/navodila/2007–2013), ki jo izda pristojno 
ministrstvo, ki na področju kohezijske politi-
ke nastopa v vlogi organa upravljanja.

Izbrani prejemniki bodo uveljavljali sofi-
nanciranje upravičenih stroškov in izdatkov 
preko informacijskega sistema ISARR, mo-
dula za vnos podatkov (MVP), za katere-
ga potrebujejo digitalno potrdilo. Vloga za 
izdajo digitalnega potrdila je dosegljiva na 
spletnem naslovu http://www.eu-skladi.si/.

Izbrani prejemniki bodo za vodenje knji-
govodskih evidenc odprli in vodili posebno 
ločeno stroškovno mesto za vodenje stro-
škov projekta ali področni odsek.

6.3 Predplačila
Ministrstvo bo prejemniku na podla-

gi zahtevka za predplačilo nakazalo 20 % 
vrednosti predvidenih izplačil sofinanciranja 
projekta, v skladu z 22.a členom Uredbe 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Slo-
veniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
in 79/10). Prejemnik mora oddati zahtevek 
za izplačilo predplačila najkasneje 30 dni od 
podpisa pogodbe o sofinanciranju.

6.4 Delež sofinanciranja projektov s stra-
ni ministrstva

Projekti se sofinancirajo v obsegu do naj-
več 90 % upravičenih stroškov. Preostala 
sredstva mora prijavitelj zagotoviti iz lastnih 
sredstev.

7. Merila in način izbire vlog
7.1 Merila za ocenjevanje vlog
Pravočasno prispele in formalno popolne 

vloge bo ocenila ocenjevalna komisija na 
podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:

– Relevantnost predlaganega projekta 
– prispevek k doseganju ciljev (Ustreznost 
projekta) – 30 točk

– Kakovost predlaganega projekta – 
70 točk

Skupno število možnih vseh točk je 100.
Način ocenjevanja posameznih meril je 

podrobneje opredeljen na ocenjevalnem li-
stu, ki je del razpisne dokumentacije.

7.2 Postopek izbora
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z na-
menom javnega razpisa, bo ocenila oce-
njevalna komisija, ki bo sestavljena iz do-
mačih strokovnjakov. Ocenjevalno komisijo 
imenuje s sklepom predstojnik ministrstva 
in bo sestavljena v skladu z 218. členom 
Pravilnika o izvrševanju proračuna (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS2011) v nadaljevanju PPIPRS.

Ocenjevalni postopek in postopek izbo-
ra bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki 
so opredeljena v točki 7.1. in so kot priloga 
(ocenjevalni list) sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Ocenjevalna komisija, bo najprej ocenila 
relevantnost predlaganega projekta – pri-
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spevek k doseganju ciljev (Ustreznost pro-
jekta). Vloge, ki bodo pri tem merilu dosegle 
najmanj 18 točk (60 %), bodo v nadaljevanju 
ocenjene v celoti. V nasprotnem primeru se 
ocenjevanje vloge ustavi in se le-ta zavrne. 
Ocenjevalci za posamezno vlogo podajo 
eno skupno oceno, obrazloženo po merilih 
iz 7.1. točke razpisa, kot je določeno v oce-
njevalnem listu. V primeru ocene relevan-
tnosti predlaganega projekta nad 60 %, oce-
njevalna komisija izvede ocenjevanje vloge 
na podlagi vseh meril in za posamezno vlo-
go podajo skupno oceno, obrazloženo po 
merilih iz 7.1. točke javnega razpisa, kot je 
to določeno v ocenjevalnem listu.

Ocene posameznih skupin meril na oce-
njevalnih listih morajo biti kvantitativno oce-
njene (točkovane) in po posameznih skupi-
nah meril utemeljene s komentarjem. Vsak 
ocenjevalec se podpiše na ocenjevalni list.

Vloga je pozitivno ocenjena, če doseže 
vsaj šestdeset (60) možnih točk, pri čemer 
mora pri kriteriju »Kakovost predlaganega 
projekta« doseči vsaj dvainštirideset (42) 
točk. Vloge, ki ne bodo ocenjene pozitivno in 
vloge, ki bodo, v primeru prijave istovrstnih 
projektov, dobili manjše število točk izmed 
istovrstnimi projekti, niso upravičeni do sred-
stev javnega razpisa.

Kolikor bo zaprošena višina sofinancira-
nja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je na 
javnem razpisu razpoložljivih sredstev, bodo 
projekti izbrani glede na višino doseženih 
točk (prednost bodo imeli projekti z višjim 
številom točk).

V primeru, da bo ugotovljeno, da sta 
na navedeni javni razpis prijavljena dva (ali 
več) istovrstna projekta oziroma projekta 
s pričakovanimi istimi rezultati (iste e-sto-
ritve in mobilne aplikacije), kar bo ugotovila 
ocenjevalna komisija, bo ministrstvo sofi-
nanciralo in dodelilo sredstva le projektu, ki 
bo med le-temi dosegel večjo število točk.

Projekti z istim številom točk bodo obrav-
navani enako, razen v primeru, ko bi izbi-
ra vseh projektov presegla omejitev glede 
sredstev. V teh mejnih primerih bodo izmed 
teh projektov izbrani tisti, ki bodo imeli več 
točk v kriteriju »Kakovost predlaganega pro-
jekta«. Kolikor so med prijavljenimi projekti 
tudi pri »Kakovosti predlaganega projekta« 
enako točkovani, se izbere tistega, ki je vlo-
go na javni razpis dostavil prvi v vrstnem 
redu, v katerem so bile vloge predložene, 
v skladu z drugim odstavkom 10. točke tega 
javnega razpisa.

8. Varovanje osebnih podatkov in poslov-
nih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, 
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) 
št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih stro-
kovna in ocenjevalna komisija odpreta, so 
informacije javnega značaja, razen tistih, ki 
jih predlagatelji posebej označijo kot poslov-
no skrivnost z oznako »zaupno«. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Oznako »zau-
pno« ne morejo imeti deli vloge, ki zajema-
jo podatke o prijaviteljih, osnovne podatke 
o programu in predlagani višini sofinancira-
nja programa. Člani komisij, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, so 
zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti 
oziroma zaupnih podatkov, do katerih dosto-
pajo v postopkih ocenjevanja, spremljanja 
ali nadzora, skladno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov.

9. Ostale zahteve
Prijavitelji bodo morali:
– jamčiti in zagotoviti enakost med spolo-

ma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med 
osebami, ki kandidirajo na javnem razpisu, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 16. čle-
nom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter 
s prijavljenimi projekti prispevati k ustvarja-
nju okolja, ki bo omogočalo enake možnosti 
dostopa in družbene ter socialne vključe-
nosti za vse, kar bo posledično povečalo 
blaginjo ljudi;

– jamčiti, da bo prijavljena e-storitev in 
mobilna aplikacija javno dostopna in za upo-
rabo brezplačna;

– upoštevati zahteve glede informiranja 
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 8. 
in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, 
z vsemi spremembami) in Navodila organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skla-
dih v programskem obdobju 2007–2013, ki 
so dosegljiva na spletni strani UO (www.
eu-skladi.si). Sprejem financiranja pomeni 
sprejem dejstva, da bo upravičeni prijavitelj 
vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, 
ki bo obsegal navedbo upravičenih prijavi-
teljev, ime operacije in znesek javnih virov 
financiranja operacije;

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s pro-
jektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar 
najmanj do 31. 12. 2018 oziroma še 5 let po 
zaključku projekta, za potrebe bodočih pre-
verjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko 
ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko 
podaljša ministrstvo;

– zagotoviti dostop do celotne dokumen-
tacije v zvezi s projektom vsem organom, ki 
so vključeni v spremljanje izvajanja, upra-
vljanja, nadzora in revizije javnega razpisa 
v celotnem obdobju hranjenja dokumentaci-
je ob smiselnem upoštevanju določil 90. čle-
na Uredbe ES št. 1083/2006;

– jamčiti, da v roku 5 let po zaključku 
projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb 
projekta v skladu s 57. členom Uredbe (ES) 
št. 1083/2006;

– zagotoviti, da za stroške, ki so pred-
met sofinanciranja, ne bodo dobili drugih 
sredstev iz državnega proračuna, proraču-
na lokalnih skupnosti ali EU. Če se ugotovi, 
da je prejemnik že dobil tudi druga sredstva 
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem 
do sklenitve pogodbe o sofinanciranju pi-
sno obvestil ministrstvo, ministrstvo lahko 
odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo ne-
upravičeno prejetih sredstev, skupaj s pri-
padajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do 
dneva vračila v državni proračun Republike 
Slovenije; V primeru, da se kadarkoli izka-
že, da je prejemnik posredoval napačne 
podatke v zvezi z namenom projekta ali 
izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, 
da je zamolčal take podatke, ki bi kakor koli 
vplivali na oceno in potek projekta, je mini-
strstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, 
prejemnik pa bo dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na 
TRR do dneva vračila v državni proračun 
Republike Slovenije;

– morebitno dopolnilno financiranje ni 
relevantno;

– pri izbiri projektov bo potrebno spošto-
vati zakonodajo s področja varovanja okolja 
ter smiselno zadostiti naslednjim pogojem:

– učinkovitost izrabe naravnih virov 
(energetska učinkovitost, učinkovita raba 
vode in surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba naj-
boljših tehnik, uporaba referenčnih doku-
mentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjša-
nje količin odpadkov, ločeno zbiranje od-
padkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje 
okolju prijaznejših načinov prevoza),

– zmanjšanje vplivov na okolje (izdela-
va poročil o vplivih na okolje oziroma stro-
kovnih ocen vplivov na okolje za posege, 
kjer je to potrebno).

10. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji oddajo svojo vlogo na javni 

razpis na zahtevanih razpisnih obrazcih 
v treh pisnih izvodih (original in dve kopiji) 
ter eni elektronski na CD ali drugem elek-
tronskem nosilcu (samo Razpisni obrazci 1, 
2 in 3; Vsebina projekta, Podatki o projektu 
in Partnerji), v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanci-
ranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih 
aplikacij za javne in zasebne neprofitne or-
ganizacije 2012–2013« ter z navedbo pol-
nega naziva in naslova prijavitelja na zadnji 
strani. Vloga, ki nima tako pisnega kot ele-
ktronskega izvoda, se šteje za nepopolno.

Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto 
prenosa pošiljke dan v tednu, 21. 8. 2012, 
do 14. ure v Glavno pisarno Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
sarykova 16, Ljub ljana.

Kot pravočasne se štejejo vloga, ki je 
– ne glede na način dostave – v originalu 
in na CD (ali drugem elektronskem nosil-
cu podatkov) dostavljena na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport do 
izteka roka iz prejšnjega odstavka.

Za uspešno sodelovanje na javnem raz-
pisu je potrebna registracija v sistemu IS-
ARR. Za registracijo projekta ni potrebno 
digitalno potrdilo/certifikat. Registracija se 
opravi na spletnem naslovu https://e-pri-
java.svlr.gov.si/default.aspx. Po uspešno 
opravljeni prijavi v sistem izberete gumb 
Nova vloga, poiščete Javni razpis za so-
financiranje projektov razvoja e-storitev in 
mobilnih aplikacij javnih in zasebnih ne-
profitnih organizaciji 2012–2013. Izpolnite 
vsa poglavja (Vlagatelj, Partnerji, Podatki 
o projektu) kot prijavitelj in poglavja, ki se 
nanašajo na konzorcijske partnerje. V po-
glavju »Podatki o projektu«, navedite v ru-
briki Planirana vrednost projekta enak zne-
sek kot v rubriki Planiran obseg upravičenih 
stroškov. Zaprošeno vrednost prepišite iz 
izračuna, dobljenega v razpisni dokumen-
taciji. Po vnosu zahtevanih podatkov in po-
trditvi se na vpisano elektronsko pošto pri-
javitelja avtomatsko pošlje potrditev vnosa 
podatkov. Potrditev si lahko ogledate tudi 
v poglavju »Obrazci« – povezava Podatki 
o vlogi. Elektronska vloga še ne pomeni 
prijave na javni razpis, ampak prvo fazo 
prijave le te.

Prijavni obrazci naj bodo v oddani vlogi 
razvrščeni po vrstnem redu:

1. Izpis e-prijave iz sistema ISARR
2. Razpisani obrazec 1 – Vsebina 

projekta,
3. Razpisni obrazec 2 – Podatki 

o projektu,
4. Razpisni obrazci 3 – Partnerji 

+ kopija izpiska iz ustreznega registra ali 
fotokopija statuta glede formalne opraviče-
nosti prijavitelja,
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5. Konzorcijska pogodba (ko gre za 
prijavljen konzorcij)

6. Razpisni obrazci 4,5,6 – Izjave,
7. Ostala dokazila.

11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog, zaradi pričakovanega 

večjega števila vlog, ne bo javno in bo po-
tekalo v prostorih ministrstva v roku treh 
delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, 
ali bodo oddane v nepravilno izpolnjenih in 
označenih ovojnicah, strokovna komisija ne 
bo obravnavala in bodo zavržene ter vrnje-
ne prijaviteljem.

Pregled prispelih vlog in pozivanje k do-
polnitvi vlog bo izvedeno najkasneje v roku 
8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lah-
ko vlogo dopolnili v roku 5 dni od prejema 
poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki je pri-
javitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom na 
dopolnitev vloge, se bo s sklepom zavrgla.

12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči 

s sklepom minister za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport. Prijavitelji bodo o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku 90 dni od da-
tuma odpiranja vlog Hkrati bodo obveščeni 
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in da neupraviče-
no ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema 
sklepa oziroma obvestila o izboru vloži pri-
tožbo. O pritožbi v 15 dneh s sklepom odlo-
či ministrstvo. Predmet pritožbe ne morejo 
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi prijavitelji.

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k pod-
pisu pogodb. Če se slednji v roku 8 dni od 
prejema poziva ne odzovejo, se šteje, da so 
umaknili vlogo za pridobitev sredstev.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija bo z dnem objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS dostopna na 
spletnih straneh Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost kulturo in šport, http://www.
mziks.gov.si, pod razdelkom Javni razpisi, 
možno pa jo je tudi dvigniti na sedežu mi-
nistrstva, Masarykova cesta 16, Ljub ljana, 
v sprejemni pisarni, v času uradnih ur.

14. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna doku-

mentacija so na voljo na spletnem naslovu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport (www.mizks.gov.si), pod raz-
delkom Javni razpisi. Dodatne informacije 
oziroma vprašanja se posredujejo izključno 
po elektronski pošti (tomas.tisler@gov.si ali 
marjan.kavcic1@gov.si). Vprašanja in od-
govore bo ministrstvo objavilo na omenjenih 
spletnih straneh.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo 
informativne dneve. Datumi informativnih 
dni in druge informacije bodo objavljene na 
omenjenih spletnih straneh. Ostale zahteve 
so podrobneje opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 6316-6/2012-1 Ob-3514/12
Na podlagi 8. člena Pravilnika o postop-

kih (so)financiranja, ocenjevanja in spre-
mljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) ter 
v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o razi-
skovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. 
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedi-

lo, 61/06 – ZDru-1, 112/107 in 9/11) ter na 
podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za 
razpise št. 6319 – 1/2011-7 z dne 4. 6. 2012 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupa  

mednarodne znanstvene literature  
in baz podatkov v letu 2012

1. Naziv in sedež uporabnika proračun-
skih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje nakupa 
mednarodne znanstvene literature in baz 
podatkov in stroškov konzorcijev za elek-
tronski dostop do vsebin v celotnem be-
sedilu z namenom zagotavljanja dotoka in 
dostopnosti mednarodnih znanstvenih in 
strokovnih informacij za potrebe razisko-
valne, izobraževalne in razvojne dejavnosti 
v Republiki Sloveniji.

3. Okvirna višina sredstev javnega raz-
pisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa 
znaša: 3.055.000,00 EUR.

Realizacija je vezana na zagotovitev 
sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 
2012.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
razpis: na razpis se lahko prijavijo knjižnice, 
ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisa-
ni v evidenco raziskovalnih organizacij pri 
agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo 
na razpis, morajo opravljati informacijske 
storitve za širši krog uporabnikov v razisko-
valni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. 
Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzi-
tetne in visokošolske knjižnice, specialne 
knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posa-
mično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem 
besedilu: prijavitelji).

5. Razpisna dokumentacija z navedbo 
vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev:

Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obra-

zec: ARRS-RI-ML-01-2012 – Prijavni obra-
zec za sofinanciranje nakupa mednarodnih 
serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov 
konzorcija za elektronski dostop do vsebin 
v celotnem besedilu v letu 2012 in

2. obvezne priloge glede na predmet 
prijave, in sicer:

– ponudbe za nakup mednarodne 
znanstvene literature in baz podatkov,

– seznam za naročilo in sofinancira-
nje predlaganih mednarodnih serijskih publi-
kacij (izpis COR009 iz sistema COBISS.SI) 
ter statistika uporabe serijskih publikacij 
v letu 2011 ali/in

– seznam za naročilo in sofinan-
ciranje predlaganih baz podatkov (izpis 
COR010 iz sistema COBISS.SI) ter stati-
stika uporabe baz podatkov v letu 2011 in

– seznam naročenih revij, ki so pogoj 
za konzorcij.

Prijavitelji morajo do oddaje prijave na 
javni razpis v vzajemnem katalogu siste-
ma COBISS.SI ažurirati podatke o naroče-
nih serijskih publikacijah in bazah podatkov 
v skladu z navodili Instituta informacijskih 
znanosti v Mariboru.

Poleg navedenega v prvem odstavku 
te točke sta sestavna dela razpisne doku-
mentacije tudi Metodologija ocenjevanja 

prijav za razpise (v nadaljnjem besedilu: 
Metodologija) in Pravilnik o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju iz-
vajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) (v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik).

6. Kriteriji za ocenjevanje prijav:
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– relevantnost in potencialni vpliv prija-

ve in
– izvedljivost predloga.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njiho-

ve prednosti. Prijave bodo ocenjene po po-
stopku in na način, kot ga določata Metodo-
logija in Pravilnik.

7. Prednost pri sofinanciranju:
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne 

znanstvenoraziskovalne vede.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli 

konzorciji, ki praviloma povezujejo vse štiri 
Univerze in vsaj štiri javne raziskovalne zavo-
de oziroma celotno znanstveno področje, ki 
ga pokrivajo v okviru konzorcijskega nakupa.

Prednost pri sofinanciranju nabave med-
narodne znanstvene literature in baz podat-
kov bodo imeli tudi tisti prijavitelji, pri katerih 
je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je 
ta sestavni del organizacije, katere pospe-
šeni razvoj je v javnem interesu Republike 
Slovenije. Na ta način se omogoča pospe-
šen razvoj strok, ki so v javnem interesu 
RS in so sestavni del mlade organizacije, 
ki jo je treba v javnem interesu pospešeno 
razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, 
ki pospešeno razvija novo raziskovalno-ra-
zvojno področje.

8. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva: dodeljena sred-
stva se uporabijo v letu 2012 za plačilo li-
cenčnin in naročil revij in baz podatkov za 
leto 2013.

9. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne prijave, način predložitve prijav ter opre-
mljenost prijav:

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati 
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektron-
ski obliki na naslov: razpis-znanstvenalite-
ratura@arrs.si in v enem izvodu v papirni 
obliki na naslov ARRS.

b. Papirne prijave je treba dostaviti v za-
prtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis za sofinanciranje nakupa medna-
rodne znanstvene literature in baz podatkov 
v letu 2012« ter z navedbo naziva in naslova 
prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slove-
nije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. 
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov 
ARRS do vključno ponedeljka, 27. 8. 2012, 
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi 
prijave oddane priporočeno po pošti iz Slo-
venije najkasneje do vključno ponedeljka, 
27. 8. 2012, do 12. ure (poštni žig). V vsaki 
pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni raz-
pis za sofinanciranje nakupa mednarodne 
znanstvene literature in baz podatkov v letu 
2012« je lahko le ena prijava.

c. Prijave oddane v elektronski obliki 
morajo biti popolnoma enake kot papirne 
prijave in jih morajo prijavitelji posredovati 
na elektronski naslov: razpis-znanstvena-
literatura@arrs.si do vključno ponedeljka, 
27. 8. 2012, do 12. ure.

d. V postopku izbora prijav bo ARRS 
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse 
z javnim razpisom in obrazci zahtevane po-
datke in dokazila in ki prispejo na agencijo 
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v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne 
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoinicia-
tivno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS 
v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.

e. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem 
roku ter ne bodo pravilno označene (glej 
točko b), komisija ne bo obravnavala in 
bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom.

10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: 
odpiranje prijav bo v sredo, 29. 8. 2012, 
ob 10. uri, v sejni sobi Javne agencije za 
raziskovalno dejavnosti Republike Sloveni-
je, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. 
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno 
označene prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: prijavite-
lji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni predvidoma v treh mesecih po zaključku 
javnega razpisa.

12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zain-
teresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: 
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo 
lahko zainteresirani dobijo od objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS na spletni 
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpi-
si/). Prijavni obrazec in razpisno dokumen-
tacijo lahko dobijo tudi v času uradnih ur 
v glavni pisarni Javne agencije za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije, Ble-
iweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

13. Dodatne informacije: vse dodatne 
informacije lahko zainteresirani dobijo na 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali 
po telefonu 01/400-59-42, vsak delavnik od 
9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Mari-
ca.Zvar@arrs.si.

Javna agencija 
 za raziskovalno dejavnost  

Republike Slovenije

Št. 6316-5/2012-1 Ob-3515/12
Javna agencija za raziskovalno de-

javnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, Ljub ljana, na podlagi 38. člena 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), v skladu 
z Usmeritvami Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport za financiranje 
raziskovalnih in infrastrukturnih programov 
za javni razpis in javni poziv v letu 2012, 
št. 430-38/2012/2, ter na podlagi 4. člena 
Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne 
službe na področju raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 48/03) in Sklepa o jav-
nem razpisu za podelitev koncesij v letu 
2012 za raziskovalne in infrastrukturne pro-
grame, št. 430-38/2012/1, ki ga je izdalo Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport dne 5. 6. 2012, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki infrastrukturnih 

programov
1. Naziv in naslov uporabnika proračun-

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa za podelitev koncesije za izva-
janje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni raz-

pis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne 
službe na področju raziskovalne dejavnosti 
v obliki infrastrukturnih programov, v okvir-
nem obsegu do 6 infrastrukturnih programov.

3. Začetek in obdobje trajanja koncesije: 
izbrane koncesionirane infrastrukturne pro-
grame bo agencija financirala v obdobju od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
razpis: koncesija na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki infrastrukturnih progra-
mov se podeli raziskovalni organizaciji, ki 
nima statusa javne raziskovalne organiza-
cije (v nadaljnjem besedilu: RO).

5. Pogoji: koncesija je namenjena RO, 
ki izpolnjuje pogoje, predpisane s 17. čle-
nom Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne 
službe na področju raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 48/03 – v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik o koncesiji), 27. členom 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-
ZDru-1, 112/07 in 9/11 – v nadaljnjem be-
sedilu: Zakon o raziskovanju), ter na dan 
zaključka razpisa nima sklenjene koncesije 
za financiranje infrastrukturnih programov. 
Vodja infrastrukturnega programa mora iz-
polnjevati pogoje, kot jih določa 30. člen 
Zakona o raziskovanju.

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje: eval-
vacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za 
ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlo-
gov infrastrukturnih programov so definira-
ni v 69. členu Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju iz-
vajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in poglavju I. 
Infrastrukturni programi v Metodologiji oce-
njevanja prijav za razpise (št. 6319-1/2011-7 
z dne 4. 6. 2012). Oba dokumenta sta se-
stavni del razpisne dokumentacije in sta ob-
javljena na spletni strani agencije.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa za izvajanje koncesionirane javne službe

Predvideni obseg sredstev za realizacijo 
tega razpisa za plače in prispevke delodajal-
ca znaša 630.000 EUR za celotno obdobje 
trajanja koncesije. Javni razpis bo realiziran 
skladno s proračunskimi možnostmi. Izbra-
nemu koncesioniranemu infrastrukturnemu 
programu bo dodeljen letni obseg razisko-
valnih ur za plače za plače in prispevke delo-
dajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev 
z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz 
proračuna Republike Slovenije, bo agencija 
v skladu z določili Uredbe o normativih in 
standardih za določanje sredstev za izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega in razvoj-
nega programa (Uradni list RS, št. 103/11), 
financirala posameznega raziskovalca glede 
na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar 
največ 1700 raziskovalnih ur letno. Obseg 
sofinanciranja neposrednih materialnih stro-
škov in stroškov storitev ter amortizacije se 
bo določil na letni ravni na temelju predlože-
nih letnih finančnih načrtov koncesionarjev.

8. Način plačila koncesionarja: koncesio-
nar bo za izvajanje koncesionirane razisko-
valne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno 
koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe 
o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo 
bo s koncesionarjem sklenila agencija.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionar-
ja: Znanstveni svet agencije pripravi predlog 
finančno ovrednotenega izbora koncesionar-
jev, na podlagi katerega minister, pristojen za 
znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.

10. Način, oblika in rok za predložitev 
prijav

Prijava na javni razpis mora vsebo-
vati v celoti izpolnjena in podpisana pri-
javna obrazca ARRS-RI-IP-07-2012 in 
ARRS-RPROJ-NRU. Prijavna obrazca 
se izpolnjujeta v slovenskem jeziku in na 
označenih poljih tudi v angleškem jeziku. 
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vse-
bina predloga infrastrukturnega programa 
šteje za poslovno skrivnost. Prijave v papir-
ni obliki je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni 
razpis za podelitev koncesije za izvajanje 
javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti v obliki infrastrukturnih programov«. 
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko 
samo ena prijava. Ovojnica s prijavo mora 
prispeti v glavno pisarno Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, najka-
sneje do 13. 8. 2012, do 12. ure ne glede na 
vrsto prenosa pošiljke.

Prijavna obrazca, poimeno-
vana ARRS-RI-IP-07-2012-Pr in 
ARRS-RPROJ-NRU-Pr (s končnico.doc ozi-
roma.pdf), kjer je Pr priimek vodje infrastruk-
turnega programa, morata najkasneje 13. 8. 
2012 do 12. ure prispeti tudi po elektronski 
pošti kot priloga na naslov razpis-IP2012@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja 
podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci 
v Wordovem formatu). Elektronske prijave 
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot 
prijave v papirni obliki, pri čemer je za iden-
tičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so 
v roku oddane v papirni in elektronski obliki. 
Nepravočasno prispelih in nepravilno opre-
mljenih prijav komisija ne bo obravnavala in 
jih bo neodprte vrnila prijavitelju. Prijava se 
šteje za popolno, če je oddana na predpisa-
nem obrazcu in v predpisani obliki ter vse-
buje vse zahtevane podatke, kot jih določa 
ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela 
tudi prijava, ki bo na razpis prispela formal-
no nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil 
v zahtevanem roku.

11. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijavnih vlog 

bo predvidoma v četrtek, 16. 8. 2012 ob 
10. uri, na sedežu agencije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku 
dostavljene prijave.

Nepravilno označenih (ni razvidno, da 
gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis 
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) 
in prepozih prijav komisija za odpiranje pri-
jav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijavi-
teljem. Nepopolne prijave bodo obravnava-
ne skladno s pravilnikom o koncesiji.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji 
bodo obveščeni o izboru koncesioniranih in-
frastrukturnih programov predvidoma v me-
secu decembru 2012.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisna dokumentacija je dosto-
pna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobijo intere-
senti na spletni strani agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma pri Aleksandri Panič, 
po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. 
do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.pa-
nic@arrs.si.).

Javna agencija  
za raziskovalno dejavnost  

Republike Slovenije
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Št. 5100-11/2011-1 Ob-3516/12
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), ter Ured-
bo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju 
v znanosti in tehnologiji med Vlado Repu-
blike Slovenije in Vlado Republike Turčije, 
(Uradni list RS-MP, št. 14/03), Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo  

in Republiko Turčijo 
 v letih 2013–2015

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 sofinancira-

nje medsebojnih obiskov slovenskih in tur-
ških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znan-
stvenoraziskovalne projekte (v nadaljeva-
nju: bilateralne projekte) v letih 2013–2015 
na vseh področjih znanosti.

Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru 
tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije 
in Republika Turčija.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni 
razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo RO in 
zasebni raziskovalci, ki so vpisani v eviden-
co RO oziroma v register zasebnih razisko-
valcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo 
pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja po-
dročje raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
in s predpisi agencije, ter izvajajo s stra-
ni agencije (so)financirane programe ozi-
roma projekte temeljnega ali aplikativnega 
raziskovanja, ali odobrene mednarodne 
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih 
programih EU na področju raziskav in teh-
nološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni 
vir raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega raz-
pisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno so-
delovanje z Republiko Turčijo, povečati mo-
bilnost slovenskih raziskovalcev in število 
gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev 
v Sloveniji, ter povečati število prijav slo-
venskih in turških raziskovalcev na razpi-
se 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. Pri bilateralnem projektu mora-
jo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slo-
venski in turški vodja morata vložiti prijavi 
praviloma istočasno in na način, ki ga do-
ločata pristojni instituciji (v Republiki Turčiji: 

TUBITAK, www.tubitak.gov.tr/uidb, kontak-
tna oseba je ga. Eylem Istem Bali, e-pošta 
uidb@tubitak.gov.tr).

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

ciranje pripravi s strani agencije imenova-
na strokovna komisija, pri čemer upošte-
va ovrednotenje bilateralnega projekta po 
Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-1/2011-7, z dne 4. 6. 2012.

Finančno ovrednoten izbor prijav za so-
financiranje bo dogovorjen na zasedanju 
pristojnega mednarodnega organa (Sku-
pna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
Republiko Turčijo, v nadaljnjem besedilu: 
skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo 
ob koncu leta 2012. Sklep o izboru prijav 
za sofinanciranje izda direktor agencije na 
podlagi izbora skupnega odbora, 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 
2013–2015 znaša okvirno 48.000,00 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 sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na naj-

bolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in 
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob 
obiskih v Republiki Turčiji;

– stroške bivanja za turške raziskoval-
ce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podi-
plomcev; v primeru obiskov izven Ljub ljane 
oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti 
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni 
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), 
vendar največ do 100 EUR dnevno, ob dalj-
ših obiskih pa stroške bivanja največ do 
1250 EUR mesečno;

– dnevnice za turške raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji do višine določene v ve-
ljavni uredbi (Uredba o davčni obravna-
vi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja, Uradni list RS, 
št. 76/2008, v nadaljevanju: uredba), t.j. 
21,39 EUR. Agencija bo sofinancirala de-
janske stroške po zaključku obiska. Izbrane 
raziskovalne organizacije turškim razisko-
valcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki 
ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnev-
nic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem 
znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas 
trajanja obiska.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je 
od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015.

9. Način, oblika in rok za predložitev pri-
jav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpi-
som

(1) Prijavo na javni razpis je treba iz-
polniti kot Prijavno vlogo na obrazcu 
ARRS-BI-TR-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 prijavitelj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim 
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene 
in digitalno podpisane ter oddane na spletni 
portal do petka, 7. 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-TR-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 prijavitelja-raziskovalca in 
žigom RO.

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

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v za-
prtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava 
na Javni razpis za sofinanciranje znanstve-
no raziskovalnega sodelovanja med Repu-
bliko Slovenijo in Republiko Turčijo v le-
tih 2013–2015« 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 pet-
ka, 7. 9. 2012, do 12. ure in v papirni obliki 
prispe v glavno pisarno Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
do petka, 7. 9. 2012, do 12. ure. Kot pravo-
časne se štejejo tudi prijave, oddane pripo-
ročeno po pošti iz Slovenije do petka, 7. 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 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.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje pri-
jav bo predvidoma 11. 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 leta 2012.

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 dr. Primo-
žu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak 
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: 
primoz.pristovsek@arrs.si.

Javna agencija  
za raziskovalno dejavnost  

Republike Slovenije

 Ob-3483/12

Javni razpis
za subvencije za zagon  

inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije 

za podjetništvo
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Skrajšana firma: Slovenski podjetniški 
sklad

Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Ko-
clja 22.

Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, s pogod-
bo št. SPS-12-606410-MO.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa: Slovenski podjetniški sklad objavlja 
javni razpis na podlagi Zakona o podpor-
nem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, 
št. 102/07 ZPOP-1), Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega 
akta Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09), Splošnih pogojev po-
slovanja Slovenskega podjetniškega sklada 
(8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Po-
slovnega in finančnega načrta Slovenskega 
podjetniškega sklada za leto 2012 (sklep 
Vlade RS, št. 47602-31/2011/2 z dne 20. 12. 
2011), Zakona o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10), Rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2012 (Rb2012) 
(Uradni List RS, št. 37/12), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 
4/11 in 45/11), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo), Mnenja o shemi »de minimis« 
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: 
M002-5715334-2007/I) in Programa ukre-
pov za spodbujanje podjetništva in konku-
renčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vla-
de RS št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami 
št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007/13, 
31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3 in 
31001-1/2009/9.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so subvencije za zagon 

inovativnih podjetij, vključenih v sub jekte 
inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), 
ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad 
(v nadaljevanju: Sklad) v letu 2012.

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

Namen javnega razpisa je uspešen 
nadaljnji prenos razvojnih idej podjetnih 
posameznikov in skupin v tržno uspešne 
podjeme in ustvarjanje novih inovativno 
naravnanih podjetij s potencialom rasti, 
s poudarkom na razvoju in komercializaciji 
pro izvodov, procesov in storitev. S tem se 
podpira ciljno skupino podjetij, ki je v naj-
bolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni 
potencial je sicer velik, brez zagotovitve 
ustreznih finančnih sredstev pa je lahko hi-
tro izgubljen. Subvencije omogočajo podje-
tjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finanč-
nimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj 
projektov in s tem izboljšanje finančnega 
položaja podjetij.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

4.1 Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala 
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju 
MSP), ki so organizirana kot gospodarske 
družbe ali samostojni podjetniki posamezni-
ki, in delujejo v SIO.

Upravičenci po tem javnem razpisu so 
podjetja, katerim so bila že dodeljena sred-
stva po javnem razpisu P2/2011 (takrat kot 
ciljni skupini P2A) in na podlagi tega razpisa 
kandidirajo za sredstva za spodbujanje nji-
hovega podjetja že drugo leto.

Za navedeno ciljno skupino upravičen-
cev do financiranja namreč velja, da so 
upravičeni do sofinanciranja na podlagi jav-
nih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer 
velja, da morajo za vsako leto sofinanciranja 
posebej kandidirati in izpolnjevati razpisne 
pogoje.

Za opredelitev MSP se upošteva-
jo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilo-
go 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, 
z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni stra-
ni: http://www.podjetniskisklad.si/in-
dex.php?option=com_content&view=article
&id=62&Itemid=82.

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

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

Izbrana podjetja bodo na poziv Sklada 
ali/in Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo morala sodelovati na izbranih 
javnih predstavitvah.

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

ali večjem kot 25 %,
– ki opravljajo dejavnost razvrščeno 

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

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

– oddelek 05 – Pridobivanje pre moga,
– so v težavah na podlagi računovodskih 

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

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

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

– ali je podjetje v postopku prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacije,

razen, če opravi ustrezno dokapitaliza-
cijo najkasneje pred izdajo sklepa, tako, da 
podjetje izpolnjuje naveden vstopni pogoj in 
se ne šteje kot podjetje v težavah,

– ki imajo neporavnane obveznosti do 
Republike Slovenije,

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

– ki so navedena v seznamu podjetij, na 
podlagi Sklepa o objavi seznama poslov-
nih sub jektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in 
spremembe), s katerimi, na podlagi določb 
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; 
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati 
naročniki iz prvega, drugega in tretjega od-
stavka 28. člena ZPKor,

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

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila 
de minimis:

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

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

4.2. Pogoji za sofinanciranje podjetja:
– podjetje mora izkazovati vsaj enega 

zaposlenega1 za polni delovni čas na dan 
31. 8. 2012. Nosilec dejavnosti pri s.p.2 (če 
je to njegova edina podlaga za zavarovanje) 
in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju 
po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta di-
rektor hkrati tudi lastnik te družbe, se za po-
trebe tega razpisa upošteva kot zaposlena 
oseba, če je v podjetju zaposlen za polni 
delovni čas,

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

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

– podjetje mora biti v času trajanja so-
financiranja član SIO, v katerem mora biti 
tudi fizično prisotno, kar dokazuje z najemno 
pogodbo,

– kadar pride do večjih sprememb pri po-
slovanju podjetja, ki ga podjetje pri pripravi 
poslovnega načrta ni moglo predvideti, za-
radi česar prihaja do razhajanja dejanskega 
stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je 
bil predložen ob prvi kandidaturi na razpis 
P2 (v 2011), mora podjetje pripraviti noveli-
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ran poslovni načrt, ki mora izkazovati: zaprto 
finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost 
podjetja za obdobje 3 let.

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

Podjetja se ne točkujejo.
Sofinanciranje se odobri pod pogojem, 

da podjetje pridobi pozitivno mnenje Sklada 
o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za 
nadaljnjo kandidaturo za leto 2012 (status 
mnenja o realizaciji projekta: pozitivno; sta-
nje projekta: nezaključen projekt).

Mnenje Sklada se izda na podlagi nasle-
dnjih podatkov oziroma poročil:

– primerjavo dejanskega stanja projekta 
s cilji iz poslovnega načrta, ki je bil podlaga 
za odobritev vloge podjetja po javnem raz-
pisu P2 v letu 2011, v okviru ciljne skupine 
P2A in pojasnitvijo odstopanj v primeru le 
teh (odstopanja od zaposlitvenega, finanč-
nega, poslovnega, časovnega vidika,…);

– podrobno poročilo o dejansko izvede-
nih aktivnostih v letu 2011 v zvezi s prijavlje-
nim projektom;

– posebna priloga: poročilo SIO o izpol-
njevanju ciljev poslovnega načrta. SIO poda 
mnenje o projektu, ki je lahko negativno ali 
pozitivno.

Možnosti nadaljevanja sofinanciranja 
ima podjetje, ki je v prejšnjem letu dose-
glo zastavljene cilje, skladno s poslovnim 
načrtom, ki je bil osnova za sofinanciranje 
v prejšnjem letu.

V primeru potreb po dodatnih informaci-
jah, se opravi še ogled v podjetju.

Komisija za dodelitev sredstev 
poda predlog Upravi Sklada v odločanje za 
vse formalno popolne in pravno formalno 
ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot 
tudi negativnim mnenjem.

Direktor Sklada sprejme končno odloči-
tev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom 
o neodobritvi vloge.

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

Okvirna višina subvencij za v letu 2012 
po tem razpisu znaša 1.280.000 EUR. 
Sredstva v višini 780.000 EUR bo zago-
tovil Sklad, sredstva v višini 500.000 EUR 
pa bodo zagotovljena iz Proračuna RS za 
leto 2012.

Maksimalna višina subvencije za podje-
tje je 20.000 EUR.

7. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– plače zaposlenih, ki delajo na razvoju 

in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, ki je 
sklenjena na podlagi zavarovalne osnove 
1123; maksimalni upravičen strošek meseč-
ne plače ali dohodka iz pogodbe o poslovo-
denju je 1.600 EUR (1 bruto) na zaposlene-
ga, ki dela na razvoju; samostojni podjetni-
ki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do 
povračila stroškov plač in prispevkov; Sklad 
ne upošteva druge oblike izplačil (regres, 
avtorske pogodbe, honorarje, idr).

se izplača na osnovi podatkov iz najemne 
pogodbe,

– stroški testiranja in dodatnega usposa-
bljanja projekta,

– materialni stroški, ki so namenjeni ra-
zvoju storitev oziroma pro izvoda prijavlje-
nega projekta,

– nematerialni stroški v povezavi z ra-
zvojem prijavljenega projekta (nematerialne 
investicije zajemajo pridobivanje posebnih 
certifikatov in standardov, zaščito lastnega 
znanja-patenti, nakup licenc).

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

Financiranje oziroma zapiranje finančne 
konstrukcije projekta z leasingom in kom-
penzacijami ni dovoljeno.

Podjetje mora izkazovati ekonomsko in 
pravno lastništvo materialnih in nemateri-
alnih investicij, ki bodo financirani po tem 
javnem razpisu.

Zamenjava načrtovane opreme in stori-
tev v okviru upravičenih stroškov je možna 
tudi po sklenitvi pogodbe o subvencionira-
nju s podjetjem. Zamenjava je možna za 
enakovredno ali boljšo opremo ali storitev 
(posebej pri tehnološki opremi (predvsem 
računalniški), kjer prihaja do naglih spre-
memb). Zamenjava načrtovane opreme in 
storitev v okviru upravičenih stroškov je 
možna na podlagi prošnje podjetja in so-
glasja Sklada. Podjetje mora pridobiti to 
soglasje Sklada pred naročilom oziroma 
nakupom opreme ali storitev. V primeru 
odobritve drugih sprememb pa bo Sklad 
sklenil s podjetjem aneks k pogodbi o iz-
plačilu subvencije.

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

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

8. Obdobje upravičenosti izdatkov
Subvencija se odobri za upravičene stro-

ške projekta nastale od 1. 9. 2011 do 20. 9. 
2012.

9. Oddaja zahtevka za izplačilo subven-
cije

Upravičenec mora poslati zahtevek za 
sofinanciranje najkasneje do 27. 9. 2012.

Pri zahtevku je potrebno predložiti:
– seznam računov-stroškovnik za upra-

vičene stroške projekta (obrazec 3),
– originalni računi in dokazila o plačanih 

računih upravičenih stroškov projekta,
– končno poročilo,
– potrdilo (kopija veljavne najemne po-

godbe), da je podjetje fizično prisotno v SIO,
– izjava upravičenca o številu zaposlenih 

na dan 31. 8. 2012, podpisana s strani od-
govorne osebe.

Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne 
dokumentacije.

10. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je 3. 8. 2012.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je 

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

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

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

lovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog.

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

navala vse pravočasne, formalno popolne in 
ustrezne vloge.

Sklad bo, najkasneje v roku 30 dni od 
roka za odpiranje vlog, posredovala vlaga-
teljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sub-
vencije Sklada.

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

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

13. Razpoložljivost razpisne dokumenta-
cije in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navo-
dila, besedilo javnega razpisa, vzorec prijav-
nega lista za subvencije za zagon inovativ-
nih podjetij, vzorec pogodbe o izplačilu sub-
vencije, zahtevek za subvencijo z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
v pisni obliki na sedežu Slovenskega pod-
jetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, 
Maribor, v pisarni št. 8, pri višjem referentu 
1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in 
rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. 
in 14. uro in na spletni strani, www.podje-
tniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na 
tel. 02/234-12-72 mag. Manfred Lepej in 
02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na 
e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

14. Vsebina vloge
1. Prijavni list za subvencije za zagon 

inovativnih podjetij. Spletni obrazec, ki ga 
najdete na naslovu http://evloge.podjetni-
skisklad.si, obvezno izpolnite in posredujte 
v tiskani in elektronski obliki, skladno z na-
vodili spletnega obrazca. Spletni obrazec 
omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje 
prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite 
s podpisom in štampiljko4 ter ga predložite 
v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je 
potrebno le tega potrditi!

3 Velja samo za poslovodje pri enoosebnih 
družbah z omejeno odgovornostjo, v primerih 
ko je poslovodja hkrati tudi lastnik podjetja.

– stroški promocije do 5.000,00 EUR,
– stroški najema opreme za realizacijo 

projekta, vendar največ 5.000 EUR,
– stroški najema poslovnih prostorov 

v SIO. Za kritje stroškov najemnine lahko 
podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za 
podjetja v podjetniških inkubatorjih in teh-
noloških parkih) in maksimalno 3 EUR/m2 
(za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in 4 Če podjetje ne posluje z štampiljko mora 

to napisati.
5 Obrazec 2 razpisne dokumentacije, ki ga 

izpolnite v sklopu prijavnega obrazca (stro-
škovnik) preko spleta.

2. Seznam upravičenih stroškov 
(obrazec 25) s priloženimi kopijami raču-
nov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami 
plač in najemnin in obrazložitvijo izbora 
opreme/storitev in ponudnika opreme/stori-
tev. V obrazec 2 morajo biti zaporedno vpi-
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sani in oštevilčeni vsi računi, predračuni, po-
nudbe, kalkulacije plač in najemnine z neto 
vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim se-
števkom. Obrazec 2 je v prilogi spletnega 
obrazca Prijavni list za subvencije za zagon 
inovativnih podjetij. Najdete ga na naslovu 
http://evloge.podjetniskisklad.si (izpolnite ga 
hkrati s prijavnim listom).

3. Bilanco stanja in izkaz poslovnega 
izida za leto 2011 (potrebno je natisniti ena-
ko kot je oddana na AJPES).

4. Mnenje oziroma poročilo SIO; Iz 
poročila mora biti razvidno, da je podjetje 
vključeno v tej instituciji. Poročilo mora vse-
bovati tudi oceno o uspešnosti podjetja (ra-
zvojno, finančno, kadrovsko, ipd), z analizo 
dejanskega stanja, ki potrjuje končno oceno.

5. a) V primeru, da poslovnega načrta 
ne spreminja ga ni potrebno ponovno od-
dati, podjetja pa mora priložiti izjavo, da ni 
bilo sprememb pri izpolnjevanju poslovnega 
načrta in uresničevanju le tega.

b) Noveliran poslovni načrt z navede-
nimi razlogi odstopanj od osnovnega po-
slovnega načrta.6 Noveliran poslovni načrt 
mora vsebovati tudi obstoječe in planira-
ne bilance stanja, izkaz poslovnega izida 
in izkaz denarnih tokov, pri čemer noveliran 
poslovni načrt ne sme bistveno spreminjati 
projekta in zadanih ciljev.

Št. 191/2012 Ob-3527/12
Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi 

III.2. točke Pravilnika o postopkih (so)fi nan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanja izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 72/11 z dne 16. 9. 2011, veljavnost od 
17. 9. 2011 – v nadaljevanju Pravilnik) ob-
javlja

razpis
za kandidata-ko za mladega 

raziskovalca-ko (MR), za pridobitev 
doktorskega naziva na področju 

ekologije gozdne favne
V skladu s 103. členom pravilnika mora 

kandidat-ka izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo 

ustrezne smeri, doseženo po študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveni-
ji pred 11. junijem 2004, in povprečno študij-
sko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) 
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na 
doktorski študij, ali

– ima izobrazbo druge stopnje ustre-
zne smeri, doseženo po magistrskem štu-
dijskem programu, sprejetem v Republiki 
Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno 
študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez 
diplome) najmanj 8,00, ali

– ima magisterij, dosežen po magistr-
skem študijskem programu, sprejetem v Re-
publiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali

– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo 
primerljivo izobrazbo, doseženo na univer-
zah v tujini in

– da ni minilo več kot 5 let od zagovora 
diplome iz prve ali druge alineje oziroma 
od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri 
čemer se pet letno obdobje računa od 30.9. 
tekočega leta; če je kandidat za mladega 
raziskovalca brez finančne podpore agenci-
je ali ministrstva, pristojnega za znanost, že 
vpisan na podiplomski študij, se obdobje od 
zagovora diplome oziroma magisterija po-
daljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani 
letnik doda eno leto.

Kandidati naj pisne ponudbe z življenje-
pisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljejo v roku 5 dni po objavi razpisa na 
naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna 
pot 2, 1000 Ljub ljana.

Inštitut bo o izidu izbire prijavljene kan-
didate obvestil v 30 dneh po končanem zbi-
ranju prijav.

Gozdarski inštitut Slovenije

 Ob-3476/12
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) in 
102. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11, 45/12) Zavod za gradbe-
ništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 
Ljub ljana, objavlja

razpis
za kandidate (m/ž) za mlade 

raziskovalce (MR) v letu 2012, pri 
izbranih mentorjih

na naslednjih raziskovalnih področjih:
1. Gradbeništvo – potresno inženirstvo, 

eno prosto mesto pri naslednjem mentorju:
– akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. 

dipl. inž. grad.
2. Geologija – eno prosto mesto pri na-

slednji mentorici:
– doc. dr. Ana Mladenovič, univ. dipl. inž. 

geol.

3. Interdisciplinarne raziskave – eno pro-
sto mesto pri naslednji mentorici:

– doc. dr. Andrijana Sever Škapin, univ. 
dipl. inž. kem. inž.

Kandidati za mlade raziskovalce morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo 
ustrezne smeri, doseženo po študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveni-
ji pred 11. junijem 2004, in povprečno študij-
sko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) 
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na 
podiplomski študij tretje stopnje, ali

– ima izobrazbo druge stopnje ustre-
zne smeri, doseženo po magistrskem štu-
dijskem programu, sprejetem v Republiki 
Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno 
študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodi-
plomskem študiju prve stopnje in podiplom-
skem študiju druge stopnje (brez diplome) 
najmanj 8,00 ali

– ima magisterij, dosežen po magistr-
skem študijskem programu, sprejetem v Re-
publiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali

– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo 
primerljivo izobrazbo, doseženo na univer-
zah v tujini in

– da ni minilo več kot 5 let od zagovora 
diplome iz prve ali druge alineje oziroma 
od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri 
čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. 
tekočega leta; če je kandidat za mladega 
raziskovalca brez finančne podpore agenci-
je ali ministrstva, pristojnega za znanost, že 
vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, 
se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za 
vsak vpisani letnik doda eno leto.

Če je kandidat za mladega raziskovalca 
že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje 
ali ima magisterij, dosežen po magistrskem 
študijskem programu, sprejetem v Republiki 
Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna 
ocena dodiplomskega študija ni pomembna, 
razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik 
podiplomskega študija tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca 
izkoristil starševski dopust – pri čemer se 
za enega otroka upošteva eno leto – se 
obdobje od zagovora diplome oziroma ma-
gisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za 
daljšo, več kot šestmesečno, dokumentira-
no bolezensko odsotnost kandidata.

Na razpis ne morejo kandidirati kandida-
ti za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu 
pogodbe vpisujejo v absolventski stalež in 
kandidati, ki so že bili financirani v programu 
mladih raziskovalcev, pa so pogodbo pred-
časno prekinili ali programa usposabljanja 
niso izpolnili v pogodbenem roku.

Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpi-

tov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem 
študijskem programu, sprejetem v RS pred 
11. junijem 2004 oziroma na dodiplomskem 
študiju prve stopnje in podiplomskem študi-
ju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 
80 % vseh izpitov in vaj; (maksimalno šte-
vilo točk 2,00 – točke prinaša vsaka ocena 
nad 8,00);

– že zaključen znanstveni magisterij 
(0,5 točke);

– vpis na podiplomski študij tretje sto-
pnje; (0,5 točke);

– prejete nagrade oziroma priznanja 
(1,00 točka);

– objavljeni članki (1,00 točka);
– sodelovanje pri raziskovalnem delu. 

(5,00 točk).

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

7 Naslovnica za ovojnico je oblikovana v 
obrazcu 4 razpisne dokumentacije. 

Vsebina vloge mora biti urejena po 
zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v fi-
zični obliki. Posredovana elektronska oblika 
prijavnega lista in natisnjena oblika spletne-
ga obrazca prijavnega lista morata biti ena-
ki. V primeru razlik med oddano natisnjeno 
obliko in elektronsko obliko se bo upošteva-
la natisnjena oblika prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi 
dodatna pojasnila.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj 
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga 
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo 
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz raz-
pisne dokumentacije, se kot neustrezna za-
vrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen ti-
sti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslov-
no skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko 
vlagatelj označi posamezen podatek oziro-
ma del vloge ter naj navede zakaj to pred-
stavlja poslovno skrivnost. Poslovna skriv-
nost se ne more nanašati na celotno vlogo 
in na podatke potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa.

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

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

pošljite7 na naslov: Slovenski podjetniški 
sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, 
S pripisom »Ne odpiraj – P2B/11«.

Neposredna predložitev vlog na sedežu 
Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor) je 
možna vsak delovni dan, v pisarni št. 05 – 
poslovni sekretariat, med 9. in 15. uro.

Slovenski podjetniški sklad
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Prijavi morajo kandidati priložiti nasle-
dnja dokazila:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni 
obrazec – Obrazec MR-2012;

– dokazilo o izobrazbi (fotokopija potrdila 
o doseženi izobrazbi oziroma pisna izjava 
kandidata, da bo diplomiral in predložil po-
trdilo o opravljeni diplomi do vključno 14. 9. 
2012 – Obrazec Izjava št. 1;

– uradno dokazilo o opravljenih izpitih 
in vajah s povprečno študijsko oceno (brez 
diplome);

– fotokopijo osebnega dokumenta, iz ka-
terega je razvidna letnica rojstva;

– pisno izjavo kandidata, da se lahko 
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabi-
jo za evidence oziroma sezname, določene 
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja razi-
skovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 
72/11, 45/12) – Obrazec Izjava št. 2;

– pisno izjavo kandidata, da še ni bil fi-
nanciran v programu mladih raziskovalcev 
– Obrazec Izjava št. 3;

– dokazila o morebitnem porodniškem 
oziroma starševskem dopustu ali daljši, več 
kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski 
odsotnosti.

Kandidati k prijavi lahko priložijo:
– dokazila o morebitnih prejetih nagra-

dah in priznanjih,
– dokazila o objavljenih znanstvenih 

člankih,
– dokazila o sodelovanju pri raziskoval-

nem delu.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave 

s kratkim življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev ter z obvezno navedbo 
mentorja, pri katerem se želijo usposabljati, 
najkasneje do vključno 6. 8. 2012, s pripo-
ročeno pošto, na naslov Zavod za gradbe-
ništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 
Ljub ljana, z oznako »Razpis za mladega 
raziskovalca«. Na ovojnici mora biti nave-
deno ime in priimek pošiljatelja.

Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil 
Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju 
z izbranim mentorjem. Delovno razmerje bo 
z izbranim mladim raziskovalcem sklenjeno 
za določen čas:

– do največ 4 štiri leta in šest mesecev, 
če so vpisani v štiriletni doktorski študijski 
program (stari program),

– največ tri leta in šest mesecev, če so 
vpisani na podiplomski študij tretje stopnje 
(novi program).

Prijavljene kandidate bomo o izidu izbo-
ra mladega raziskovalca obvestili do 20. 8. 
2012.

Razpisna dokumentacija:
– Celotno besedilo javnega razpisa,
– Prijavni obrazec (Obrazec MR-2012),
– Izjava št. 1,
– Izjava št. 2,
– Izjava št. 3.
Razpisno dokumentacijo kandidati dobijo 

v kadrovski službi Zavoda za gradbeništvo 
Slovenije pri Zorici Sibinovski (tel. 01/2804 
– 274, 01/2804-439).

Zavod za gradbeništvo Slovenije

 Ob-3457/12
Na podlagi Zakona o Slovenskem film-

skem centru, javni agenciji Republike Slo-
venije – ZSFCJA (Uradni list RS, št. 77/10), 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 
56/08, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravil-
nikom o izvedbi javnega poziva in javnega 

razpisa Prva TV d.o.o. Ljub ljana – v likvida-
ciji, Trg OF 13, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdelave filmov 
neodvisnih producentov za javno 

kinematografsko predvajanje
1. Izdajatelj televizijskega programa, ki 

dodeljuje sredstva: izdajatelj televizijskega 
programa, ki na podlagi tega razpisa dode-
ljuje sredstva, je Prva TV d.o.o. Ljub ljana 
– v likvidaciji, Trg OF 13, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: Prva TV).

2. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje 

ustvarjanja avdiovizualnih del neodvisnih 
filmskih producentov za javno kinemato-
grafsko predvajanje, in sicer dokumentarnih 
filmov, dokumentarno-igranih filmov, igranih 
filmov (1. razpisno področje) in dokumentar-
no-animiranih ter animiranih filmov (2. raz-
pisno področje). Prva TV s svojim vložkom 
sodeluje kot koproducent in ima uredniški 
nadzor pri ustvarjanju izbranih avdiovizual-
nih del. Vse materialne avtorske in sorodne 
pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko, 
spletno in drugo predvajanje ustvarjenih av-
diovizualnih del, ki jih na podlagi razpisa 
koproducira, za stalno dobi Prva TV. Kopro-
dukcijski vložek, ki ga bo Prva TV na pod-
lagi razpisa vložila v izbrane projekte, krije 
vse faze realizacije teh projektov, vključno 
z distribucijo in promocijo nastalega avdio-
vizualnega dela.

Namen razpisa je podpora slovenske 
filmske produkcije s sofinanciranjem pro-
jektov izdelave avdiovizualnih del ter pred-
stavlja izpolnitev zakonske obveznosti izda-
jatelja televizijskega programa iz določbe 
drugega odstavka 17. člena ZSFCJA za leto 
2010.

Cilj razpisa je izbor projektov neodvisnih 
filmskih producentov s področja sosedskih 
odnosov med Slovenijo in Madžarsko, ka-
tere bo Prva TV sofinancirala in jih kopro-
ducirala. Z neodvisnimi filmskimi producenti, 
katerih projekti bodo izbrani, bo Prva TV 
podpisala koprodukcijsko pogodbo na pod-
lagi splošnih pogojev Prve TV za sklepanje 
tovrstnih pogodb. Vsebina koprodukcijske 
pogodbe ni predmet pogajanj.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Svoje projekte lahko na razpis prijavijo 

pravne ali fizične osebe, ki so neodvisni 
filmski producenti v skladu z Zakonom o me-
dijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, Ura-
dni list RS, št. 36/08 – ZPOmK-1, 77/2010 
– ZSFCJA, 90/10 Odl. US: U-I-95/09-14, 
Up-419/09-15, 87/2011-ZAvMS) in:

– so registrirane za opravljanje dejav-
nosti produkcije avdiovizualnih del in imajo 
svoj sedež v Republiki Sloveniji ali eni izmed 
držav članic EU;

– ki niso vključene v organizacijsko 
strukturo oziroma pravno osebnost izdaja-
telja televizijskega programa;

– v katerih ima izdajatelj televizijskega 
programa največ 25 % delež kapitala ali 
upravljavskih oziroma glasovalnih pravic 
v njenem premoženju;

– ki po naročilu posameznega izdajatelja 
televizijskega programa ustvari največ polo-
vico svoje produkcije letno;

– imajo na dan prijave na razpis porav-
nane vse zapadle finančne in druge obve-
znosti do Prve TV.

Avdiovizualno delo, ki bo nastalo s prija-
vljenim projektom, mora vsebovati tematiko 
sosedskih odnosov med Slovenijo in Ma-

džarsko, posebej primere dobrih sosedskih 
odnosov/»komšiluk« med državama. Delo 
v času prijave ne sme biti že realizirano ozi-
roma dokončano.

4. Višina sredstev, namenjenih za pred-
met razpisa: višina sredstev, ki je na raz-
polago za izvedbo javnega razpisa, je 
41.373,85 EUR.

5. Kriteriji za izbiro in njihova uporaba
Prispele prijave bo ocenjevala strokov-

na komisija Prve TV. Merila za ocenjeva-
nje posameznega prijavljenega projekta so 
sledeča:

1. Merila za ocenjevanje filmov 1. razpi-
snega področja (dokumentarni, dokumen-
tarno-igrani in igrani filmi)

a) Ocena scenarija (do 45 točk):
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost 

teme (do 15 točk);
– struktura in dramaturški potencial sce-

narija, doslednost karakterizacije likov (do 
20 točk);

– pričakovana privlačnost avdiovizual-
nega dela za slovenski, evropski oziroma 
mednarodni kulturni prostor (do 10 točk).

b) Ocena režiserja (do 20 točk):
– odmevnost ustvarjalnega opusa na av-

diovizualnem področju (do 10 točk);
– ocena režijske eksplikacije (do 

10 točk).
c) Ocena producenta (do 20 točk):
– odmevnost producentskega opusa na 

avdiovizualnem področju (strokovna in fi-
nančna kredibilnost, udeležba in nagrade 
na festivalih, priljubljenost pri strokovni in 
laični javnosti).

č) Ocena okvirnega finančnega in ter-
minskega načrta za produkcijo filma (do 
15 točk):

– utemeljenost finančnega načrta 
in predračuna za realizacijo filma v posa-
meznih postavkah, višina zagotovljenega 
lastnega deleža, deležev koproducentov in 
drugih sofinancerjev, ustreznost terminske-
ga načrta.

2. Merila za ocenjevanje 2. razpisnega 
področja (dokumentarno-animirani in ani-
mirani filmi)

a) Ocena scenarija (do 25 točk):
– univerzalnost in relevantnost teme, iz-

virnost projekta in pripovednega postopka 
ter pričakovana privlačnost filma za sloven-
ski, evropski oziroma mednarodni kulturni 
prostor.

b) Ocena likovne zasnove filma in 
(osnutka) zgodborisa (do 15 točk):

– izvirnost likovne zasnove, karakteriza-
cija likov, estetske kakovosti, pričakovana 
zahtevnost izvedbe.

c) Ocena režiserja (do 20 točk):
– odmevnost ustvarjalnega opusa na av-

diovizualnem področju (do 10 točk);
– ocena režijske eksplikacije (do 

10 točk).
č) Ocena glavnega animatorja (do 

10 točk):
– odmevnost ustvarjalnega opusa na av-

diovizualnem področju.
d) Ocena producenta (do 20 točk):
– odmevnost producentskega opusa na 

avdiovizualnem področju (strokovna in fi-
nančna kredibilnost, udeležba in nagrade 
na festivalih, priljubljenost pri strokovni in 
laični javnosti).

e) Ocena okvirnega finančnega in ter-
minskega načrta za produkcijo filma (do 
10 točk):

– utemeljenost finančnega načrta 
in predračuna za realizacijo filma v posa-
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meznih postavkah, višina zagotovljenega 
lastnega deleža, deležev koproducentov in 
drugih sofinancerjev, ustreznost terminske-
ga načrta.

Maksimalno število točk, ki ga lahko po-
samezen prijavljen projekt prejme pri oce-
njevanju, je 100 točk.

Neodvisni filmski producenti, katerih pro-
jekti bodo ocenjeni z manj kot 70 točkami, 
ne bodo predlagani za sklenitev koproduk-
cijske pogodbe.

Prva TV si pridržuje pravico, da kljub 
zadostnemu doseženemu številu točk na 
razpisu ne izbere nobenega projekta.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Sredstva, ki bodo dodeljena za sofinan-
ciranje izbranih projektov, morajo biti pora-
bljena v roku enega leta po podpisu kopro-
dukcijske pogodbe.

Sredstva bodo nakazana neodvisnim 
filmskim producentom izbranih projektov na 
način in pod pogoji, določenimi v koproduk-
cijski pogodbi.

7. Razpisni rok: svoje vloge na obeh 
razpisanih področjih lahko prijavitelji po-
šljejo najkasneje v roku enega meseca od 
dneva objave tega javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. V okviru 
tega roka se bodo vloge obravnavale po 
času prispetja.

8. Način prijave in vsebina vloge
Vloge morajo biti poslane na naslov: 

Prva TV d.o.o. Ljub ljana – v likvidaciji, Trg 
OF 13, 1000 Ljub ljana. Na ovojnici mora biti 
pripis »Ne odpiraj – vloga za javni razpis« in 
pripis področja, na katerem prijavitelj kandi-
dira (»1. razpisno področje« ali »2. razpisno 
področje«), na zadnji strani ovojnice mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Za 
pravočasne bodo štele vloge, ki jih bo Prva 
TV prejela do konca razpisnega roka oziro-
ma bodo do tega roka odposlane s priporo-
čeno pošto. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
bodo s sklepom komisije zavržene.

Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za kandidiranje na 

razpisu;
– reference neodvisnega filmskega pro-

ducenta (prijavitelja);
– seznam vseh realiziranih avdiovizu-

alnih del prijavitelja v preteklih dveh letih, 
z navedbo naročnikov posameznega avdi-
ovizualnega dela;

– seznam igralske in avtorske ekipe;
– predračun produkcijske cene prijavlje-

nega avdiovizualnega dela;
– terminski načrt realizacije dela;
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa;
– izjavo o izpolnjevanju obveznosti in in-

solventnosti ali prisilnem prenehanju;
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogo-

jev statusa neodvisnega producenta;
– izjave, predpogodbe ali pogodbe 

s predvidenimi soavtorji avdiovizualnega 
dela in avtorji prispevkov;

– reference režiserja;
– režijsko eksplikacijo (režiserjev vidik 

obravnave in pristopa k temi);
– sinopsis;
– treatment in scenarij;
– likovno zasnova filma in zgodboris 

(samo pri animiranih filmih);
– sklenjene koprodukcijske predpogod-

bo ali pogodbe z drugimi koproducenti pri 
projektu;

– predpogodbe ali pogodbe z drugimi 
vlagatelji v projekt (npr. s sponzorji, dona-
torji, domači in tuji javni sofinancerji);

– dokončno odločbo Slovenskega film-
skega centra (v nadaljevanju: SFC) o so-
financiranju, kolikor je prijaviteljev projekt 
izbran v nacionalni filmski in avdiovizualni 
program SFC;

– pisno dokazilo o zagotovljeni kinema-
tografski distribuciji po dokončanju projekta, 
z navedbo kinematografa in predvidenega 
trajanja kinematografske distribucije;

– dokazilo o registraciji za izvajanje de-
javnosti produkcije avdiovizualnih del, ki na 
dan prijave na razpis ni staro več kot tri 
mesece (obvezno oddajo samo tiste osebe, 
pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz 
javnopravne evidence AJPES (npr. društva, 
zavodi);

– navedbo kontaktne osebe prijavitelja 
ter njene kontaktne podatke (mobilni telefon 
in elektronska pošta).

Kolikor so glede vsebine vloge v razpisni 
dokumentaciji predvideni posebni obrazci, 
morajo prijavitelji te obrazce uporabiti v svo-
jih vlogah.

Pravočasno prispele in popolne vloge 
bodo posredovane strokovni komisiji v oce-
njevanje in izbor projektov. O izbiri bodo vsi 
prijavitelji pisno obveščeni.

9. Dopolnitev vloge: vlagatelji lahko svo-
jo vloge dopolnjujejo le znotraj razpisnega 
roka na način kot velja za pošiljanje vlog, in 
sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovoj-
nici, z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj 
– dopolnitev vloge za javni razpis«, z obve-
zno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša.

10. Vpogled v razpisno dokumentacijo 
in dodatne informacije: prijavitelji se lah-
ko za vse informacije v zvezi z razpisom 
obrnejo na Odvetniško družbo Vesel in 
Devjak, d.o.o., o.p., Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, e-mail: spela.ahcin@vesel-devjak.si, 
tel. 08/205-31-83, kjer je na voljo tudi celo-
tna razpisna dokumentacija.

Prva TV d.o.o. Ljubljana  
– v likvidaciji

Št. 430-00017/2012-1 Ob-3435/12
Na podlagi 217. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 12. čle-
na Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči na področju kmetijstva in podeželja 
v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 104/07) in 30. člena Statuta Občine Mo-
ravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 
2/01, 69/02 in 28/03) objavlja Občina Mora-
vske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske 
Toplice,

javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih 

premij v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je dodelitev nepovratnih sred-
stev kot državne pomoči za sofinanciranje 
zavarovalnih premij za zavarovanje živali 
v letu 2012.

II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina 
razpisanih sredstev znaša: 5.000 EUR.

III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki 

učinka dodeljene pomoči so zavarovan-
ci – kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo 
kriterijem za mikropodjetja, kot je opre-
deljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) 
št. 70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem 
oziroma pravne osebe s sedežem v Občini 
Moravske Toplice, ki so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalni-

co sklenejo zavarovalno polico s področja 
upravičenih stroškov v letu 2012.

V imenu upravičencev sofinancirani del 
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo 
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih po-
slov v dotični zavarovalni vrsti.

IV. Upravičeni stroški: sofinancira se 
zavarovalna premija za zavarovanje živali, 
skladno z nacionalnim predpisom o sofinan-
ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske pro izvodnje za zavarovalno leto 
2012.

V. Višina sofinanciranja
Za zavarovanje domačih živali pred ne-

varnostjo pogina zaradi bolezni: občinski so-
financirani delež znaša razliko največ do 50 
odstotkov upravičenih stroškov obračunane 
zavarovalne premije s pripadajočim davkom 
od prometa zavarovalnih poslov.

VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelova-

nju med Občino Moravske Toplice in zavaro-
valnico, ki ima dovoljenje za opravljanje za-
varovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.

Državna pomoč se lahko dodeli pod po-
gojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi, 
koliko sredstev so upravičenci za sofinanci-
ranje zavarovalne premije pridobili iz drugih 
javnih virov.

VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o po-

slovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju, 
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zah-
tevane priloge, ki so navedene v razpisni 
dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka 
javnega razpisa na voljo na občinski upra-
vi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 
9226 Moravske Toplice, in na spletni strani, 
www.moravske-toplice.si, kjer je objavljen 
tudi razpis.

Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom so na voljo vsak delovni dan, od 
8. do 14. ure, na občinski upravi Občine Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske 
Toplice, ali na tel. 02/538-15-12, kontaktna 
oseba je Majda Lipič Prosič.

VIII. Rok in način vložitve vloge
Ne glede na način dostave morajo vloge 

na razpis prispeti najkasneje do 20. 9. 2012, 
do 12. ure.

Vloga se pošlje s priporočeno pošto, na 
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 
3, 9226 Moravske Toplice, oziroma se vlo-
ži neposredno v sprejemni pisarni občine. 
Predložena vloga mora biti v zapečatenem 
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako 
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne 
pomoči – sofinanciranje plačila zavaroval-
nih premij«.

IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija 

in bo naslednji delovni dan po zaključku 
javnega razpisa.

Komisija po vrstnem redu oddaje popol-
nih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na 
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema 
finančnih sredstev. O upravičenosti do dode-
litve sredstev odloči tajnik občine s sklepom. 
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku pet-
najst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne 
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja 
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopol-
nitve je osem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, 
neustrezno dopolnjeno pa zavrne.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pri-
tožbo za preveritev utemeljenosti sklepa 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 53 / 13. 7. 2012 / Stran 1613 

o dodelitvi sredstev, na naslov Občine Mo-
ravske Toplice, v roku osem dni od preje-
ma sklepa. Odločitev župana o pritožbi je 
dokončna. Prepozno vložena pritožba se 
zavrže.

X. Nenamenska poraba sredstev: v pri-
meru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena, ali so bila dodeljena na podla-
gi neresničnih podatkov ali je prejemnik 
prekršil druga določila pogodbe, je občina 
na predlog pristojnega občinskega upravne-
ga organa upravičena zahtevati vračilo do-
deljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

Občina Moravske Toplice

Št. 478-119/2012-48/03 Ob-3465/12
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 

4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), na podlagi načrta razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Kranj za leto 2012, sprejetega na 
10. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 
14. 12. 2011, dopolnitev načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne obči-
ne Kranj za leto 2012, sprejete na 15. seji 
Sveta Mestne občine Kranj dne 16. 5. 2012 
in 16. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 
20. 6. 2012 ter na podlagi 18. in 44. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – hiša št. P – 202, 

številka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 
36,47 m2, ki stoji na zemljišču parcelna šte-
vilka 534/172, k.o. Mostec, v Termah Čatež, 
za izklicno ceno 34.200 EUR. Davek na pro-
met nepremičnin ni vključen v ceno, kupec 
nosi vse stroške v zvezi s pogodbo.

2. Nepremičnina – hiša P – 123, šte-
vilka stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 
49,00 m2, ki stoji na zemljišču parcelna šte-
vilka 553/139, k.o. Mostec, v Termah Čatež, 
za izklicno ceno 38.400 EUR. Davek na pro-
met nepremičnin ni vključen v ceno, kupec 
nosi vse stroške v zvezi s pogodbo.

3. Nepremičnina – del zemljišča parc. 
št. 104/58, gozd, v izmeri 744 m2, k.o. Dru-
lovka, v približni izmeri 250 m2, v deležu 
250/744 za izklicno ceno 20.000,00 EUR 
(DDV ni vključen v ceno).

Vse stroške postopka, davek na dodano 
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi 
kupec. Kupec dovoljuje, da se na delu ze-
mljišča, ki je predmet prodaje, vpiše pravica 
služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, 
zagotovitev dostopnosti in uporabe podze-
mne komunalne infrastrukture.

II. Nepremičnine, opredeljene v I. toč-
ki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni 
dražbi, ki bo v torek, dne 31. 7. 2012, ob 
10. uri v sejni dvorani št. 14, na naslovu 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače 

in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 

morajo na javni dražbi predložiti pisno po-
oblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto 
izkaže z osebnim dokumentom,

– pravne in fizične osebe, ki so na Urad 
za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, 
dne 30. 7. 2012 do 12. ure, dostavile nasle-
dnje dokumente:

– pravne osebe dostavijo dokazilo 
o registraciji, ki vključuje matično številko 
in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 
30 dni,

– fizične osebe dostavijo potrdilo o dr-
žavljanstvu (lahko fotokopijo osebne izka-
znice) in navedbo EMŠO, samostojni pod-
jetnik pa priglasitveni list DURS-a,

– dokazilo od sodišča, da pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu 
postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima 
pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
ravnane davke, prispevke in druge obvezne 
dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Mestne občine Kranj, da 
ima pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma fizična oseba poravnane vse obve-
znosti do Mestne občine Kranj (za katerega 
zaprosi najkasneje do torka, dne 24. 7. 2012 
na Uradu za finance Mestne občine Kranj),

– davčno številko in številko računa 
pravne osebe, samostojnega podjetnika 
oziroma fizične osebe z navedbo imena in 
naslova banke ali druge finančne ustanove,

– dokazilo, da ima dražitelj pravico 
pridobiti nepremičnine v RS

– izjavo, da pravna oseba, samostoj-
ni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti 
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom 
pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v viši-
ni 10 odstotkov izklicne cene nepremični-
ne oziroma premičnine, ki jo bo dražil na 
javni dražbi, na podračun enotnega zakla-
dniškega računa Mestne občine Kranj, šte-
vilka 01252-0100006472, sklic na številko 
odobritve 18 75515-2010003-43060009 Me-
stne občine Kranj, z navedbo »Plačilo var-
ščine za javno dražbo« z oznako točke, pod 
katero se nahaja nepremičnina oziroma pre-
mična stvar, za katero se plačuje varščina.«.

– seznam dokumentov oziroma potr-
dil iz te točke razpisa.

IV. Pogodba o prodaji nepremični-
ne se sklene z najugodnejšim dražiteljem 
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po po-
teku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži nje-
govo varščino.

V. Kupnino za nepremičnino bo iz-
brani ponudnik poravnal na račun, 
št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj 
v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od 
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve raču-
na. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je do-
ločen, je bistvena sestavina pravnega posla.

VI. Davek na dodano vrednost oziroma 
davek na promet z nepremičninami, stro-
ške cenitve nepremičnine oziroma premične 
stvari, ter druge morebitne stroške na podla-
gi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije 

ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za 

nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj 

iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže 
s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, za kate-
re je izklicna cena določena na m2, lahko 
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik 
zneska 5 EUR,

5. dražitelji za nepremičnine, za katere je 
izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo 
za večkratnik zneska 250 EUR,

6. dražitelji za nepremičnine oziroma 
premične stvari, za katere je izklicna cena 
nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik 
zneska 500 EUR,

7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo 
dokler ni podana višja ponudba,

8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno,

9. dražba je končana, ko voditelj dražbe 
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo,

10. ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe,

11. morebitne ugovore reši voditelj draž-
be takoj.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu kupni-
ne in stroškov.

IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvr-
ševanje proračuna samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika postopek ustavi do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom povrnejo stroški v višini izkazanih stro-
škov za prevzem razpisne dokumentacije.

X. Ogled nepremičnin je možen na podla-
gi predhodnega dogovora, na tel. 237-31-58 
ali 237-31-31. Za hiši je ogled možen le 
v petek, dne 20. 7. 2012 ali v soboto, dne 
21. 7. 2012.

XI. Natančnejše podatke o nepremični-
nah ter ostale informacije so na voljo na na-
slovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo ob-
javljene na internetni strani, www.kranj.si.

XII. Razpisno dokumentacijo in osnu-
tek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, 
ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo 
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času 
uradnih ur.

Mestna občina Kranj

Št. 331-2/2012-2 Ob-3478/12
Na podlagi Odloka proračuna Obči-

ne Postojna za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 105/11), Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 54/08), Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za pospeševanje razvoja 
kmetijstva in gozdarstva v Občini Postoj-
na v obdobju 2007–2013, (Uradni list RS, 
št. 60/07 in 53/10), mnenja Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, 
št. priglasitve: K-BE018-5883512-2007), 
mnenja Ministrstva za finance, št. priglasi-
tve: M001-5883512-2007/I) Občina Postoj-
na objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prevoza mleka  
v Občini Postojna za leto 2012

I. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je dodelitev proračun-

skih sredstev za pospeševanje razvoja kme-
tijstva in gozdarstva v Občini Postojna v letu 
2012.
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Predmet sofinanciranja so stroški pre-
voza z območij Občine Postojna, kjer je pri-
reja mleka razpršena in je oddaljenost do 
zbiralnice večja od 5 kilometrov. Z ukrepom 
želimo zaradi neekonomskih prevozov v od-
ročnih, razpršenih območjih občine pokrivati 
dodatne stroške transporta in opreme ter 
ohraniti gospodarsko dejavnost in transpor-
tne mreže na odročnih območjih.

Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decem-
bra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno 
pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 
28. 12. 2006, str. 5–10).

Višina razpisanih sredstev: 10.800,00 
EUR.

II. Splošne določbe:
Splošne finančne določbe:
1. Ukrep sofinanciranja prevoza mleka, 

ki se bo izvajal v letu 2012 je v skladu s po-
močmi, dodeljenimi po pravilu » de minimis 
». Velja, da so dela lahko začeta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) 
upravičencu o dodelitvi sredstev, upravičeni 
stroški po tem razpisu pa so tisti, ki bodo na-
stajali v obdobju od 1. 1. 2012 pa do 30. 11. 
2012 (skrajni rok za oddajo zahtevka za 
izplačilo subvencije je 7. december 2012).

2. Dokazila o izvedenem prevozu mleka, 
ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtev-
kom za izplačilo, morajo biti z datumom iz 
zgoraj navedenega obdobja. Dokazila mo-
rajo biti predložena v originalu, z original-
nim podpisom in žigom, obvezno se priložijo 
dokazila o plačilu (originalni plačilni nalog 
oziroma bančni izpisek).

3. Občina Postojna bo kot izplačevalec 
skladno z novo davčno zakonodajo (ZDoh-2 
in ZDavP-2) za dodeljena sredstva izraču-
navanje in plačila akontacije uredila glede 
na status prejemnika subvencije oziroma 
državnih pomoči.

4. Skupna vrednost pomoči, dodelje-
na istemu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sek-
torju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR). Ti zgornji meji se upora-
bljata ne glede na obliko pomoči de minimis 
ali zastavljeni cilj. Kolikor je prejemnik po-
moči de minimis, za iste upravičene stroške 
že prejel državno pomoč, vsota dodeljenih 
državnih pomoči ne sme presegati dovolje-
nih intenzivnosti državnih pomoči.

Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta raz-

pis upoštevati določbe Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 45/10).

III. Namen razpisa
Upravičeni stroški: stroški prevoza (zbi-

ranja in transporta mleka iz odročnih krajev 
nad 5 km do zbiralnice). Sofinancira se do 
70 % dejansko nastalih stroškov oziroma ne 
več kot 1.200,00 EUR po pro izvajalcu.

Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost transporta v cestnopro-
metnem sektorju in izvajajo storitev prevoza 
mleka.

Upravičenec predloži naslednjo doku-
mentacijo:

– izpolnjeno vlogo na razpisnem obraz-
cu 1 – Vloga 2012- Sofinanciranje prevoza 
mleka

– priloga 1 k Razpisnemu obrazcu: Izra-
čun prevoza mleka 2012

– priloga 2 k Razpisnemu obrazcu: Se-
znam prog (relacij) z naslovi kmetij – pro-
izvajalcev mleka na katerih se opravlja sto-
ritev prevoza mleka v Občini Postojna

– dokazila oziroma računi o opravljeni 
storitvi, iz katerih so razvidni stroški prevoza 
mleka izraženi v kilometrih (osnova za izra-
čun je višina veljavne kilometrine)

– dokazilo o registraciji za opravljanje 
dejavnosti prevoza.

IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivno-
sti: dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2012 
in bo predmet prijave na ta razpis je lahko 
začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa) 
upravičencu o dodelitvi sredstev, upravičen-
ci pa morajo najkasneje do 7. decembra 
2012 dostaviti zahtevek za izplačilo z vsemi 
dokazili o plačilu računov.

V. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina 
Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postoj-
na, ali osebno v sprejemni pisarni občine, 
do vključno srede, 1. avgusta 2012 (velja 
tudi poštni žig 1. avgust 2012). Na hrbtni 
strani ovojnice morata biti navedena naziv in 
naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga 
mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis prevoz 
mleka 2012«. Za uvrstitev v postopek izbo-
ra za dodelitev sredstev mora vsaka vloga 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjen obrazec Vloga 2012 
– Sofinanciranje prevoza mleka (s priloženi-
mi obveznimi prilogami),

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

VI. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu razpisa

Vloge, prispele na javni razpis odpira 
in obravnava strokovna komisija za odpi-
ranje vlog, imenovana s strani župana. Če 
komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, 
pristojna strokovna služba občinske uprave 
na predlog komisije pozove vlagatelja, da 
jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge 
v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi 
za podaljšanje roka oziroma pristojnega 
organa ne obvesti o nastalih objektivnih 
okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepo-
polna zavrže. Komisija v primeru, ko za-
prošena sredstva presegajo vsa razpisana 
razpoložljiva sredstva lahko zniža odsto-
tek sofinanciranja oziroma določi najvišjo 
višino sredstev na vlagatelja. Na osnovi 
potrjenega predloga za razdelitev sredstev 
bo Občina Postojna v osmih dneh izdala 
sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval 
določbe o namenu, upravičenih stroških 
ter višini dodeljenih sredstev oziroma na-
činu izplačila sredstev. Občina Postojnaa 
bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter 
medsebojne pravice in obveznosti. Zavrže-
ne bodo vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, 
ki je določen v V. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in 
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisna dokumentacija in ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (ne-
popolne vloge).

VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
Občine Postojna: http://www.postojna.si ali 
v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljub-

ljanska 4, 6230 Postojna, vsak dan, do izte-
ka prijave na razpis.

VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom: vse dodatne informacije dobijo 
zainteresirani po telefonu 05/728-07-89 ali 
osebno pri strokovni sodelavki Tatjana Ro-
lih ali na elektronskem naslovu: tatjana.ro-
lih@postojna.si.

Občina Postojna

Št. 430-34/2012 Ob-3488/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-

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

javni razpis
za sofinanciranje organizacije  

in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo  
in Zagorska noč 2012«  
ob občinskem prazniku

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje organizacije in izvedbe naslednjih 
prireditev ob občinskem prazniku Občine 
Zagorje ob Savi:

»Noč pred nočjo«, ki bo dne 3. av-
gusta 2012 in

»Zagorska noč 2012«, ki bo dne 4. av-
gusta 2012.

Obe prireditvi obsegata organizacijsko 
tehnični del in programski del.

Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi 
in izvedbo projekta kot celote, torej organi-
zacijsko-tehnični in programski del za obe 
prireditvi.

Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj iz-
vedbo ene od razpisanih prireditev ali le 
organizacijsko tehnični ali le programski 
del za katerokoli razpisano prireditev bodo 
izločene.

Organizacija in izvedba projekta obse-
ga:

– ureditev prireditvenih prostorov in si-
cer za prireditev »Noč pred nočjo« s posta-
vitvijo enega odra pred gasilskim domom 
Prostovoljnega gasilskega društva Zagor-
je-mesto in za prireditev »Zagorska noč« 
s pripravo dveh odrov in sicer pred ga-
silskim domom Prostovoljnega gasilskega 
društva Zagorje-mesto (ta je postavljen že 
za prireditev »Noč pred nočjo«) in dodaten 
oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob 
Savi tako, da sta dne 3. avgusta 2012 pri-
reditvena prostora pripravljena za pričetek 
prireditev,

– gostinsko ponudbo na prireditvenih 
prostorih,

– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila preno-

snih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo« in 

»Zagorska noč 2012« oziroma zagotovitev 
glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne 
dokumentacije,

– varovalna ograja na lokaciji pred ga-
silskim domom Prostovoljnega gasilskega 
društva Zagorje-mesto,

– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne 
dokumentacije.

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

nudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji.
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Ponudba mora vsebovati vse podatke, 
dokazila in priloge, navedene v razpisni 
dokumentaciji ter biti obvezno podana na 
obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki so lahko fizične in pravne ose-
be, ki so registrirane in imajo ustrezno do-
voljenje za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpi-
sne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri 
imele ponudbe, ki bodo nudile:

– večji delež sofinanciranja oziroma 
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši 
delež sofinanciranja občine,

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

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in 
po obsegu podobnih prireditev.

3. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpo-

lago za sofinanciranje prireditev »Noč pred 
nočjo« in »Zagorska noč 2012«, znaša za 
obe prireditvi največ 53.392,00 EUR z DDV 
in je zagotovljena v proračunu za leto 2012.

Na osnovi pogojev in meril bo Občina 
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ 
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno do-
govorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu 
poravnan po izvedbi projekta v skladu s po-
goji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.

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

– brezplačno uporabo javnih površin za 
izvedbo prireditev,

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

– oglaševanje prireditev po medijih in 
drugo reklamiranje.

4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Za-

gorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje 
ob Savi v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti 
naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba 
– Ne odpiraj – Razpis »Noč pred nočjo in 
Zagorska noč« ter ime in naslov ponudnika 
na hrbtni strani ovojnice ponudbe.

Ponudbe je potrebno predložiti do dne 
25. 7. 2012 do 12. ure, ne glede na vrsto 
prenosa.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
prispele v navedenem roku in bodo pravilno 
označene.

Odpiranje ponudb bo dne 25. 7. 2012 
ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine 
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan.

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

6. Dvig razpisne dokumentacije in do-
datne informacije: razpisna dokumenta-
cija za javni razpis in dodatne informacije 
so zainteresiranim na voljo vsak delovni 
dan, na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, 
kontaktni osebi: Rudi Medved ali Blanka 
Šmit, tel. 03/565-57-02 ali 03/565-57-30.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-0020/2012-2 Ob-3496/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10, 57/11), 
Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ura-
dni list RS, št. 127/06) in 3. člena Odloka 
o določitvi in načinu izvajanja izbirne go-
spodarske javne službe za dobavo toplote 
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC« 
(Uradni list RS, št. 50/12), Občina Ivančna 
Gorica objavlja,

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 
izbirne gospodarske javne službe  

za dobavo toplote iz kotlovnice  
na lesno biomaso »DOLB IVC«

1. Podatki o naročniku/koncendentu: 
Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 
1295 Ivančna Gorica, tel. 01/781-21-00, to-
maz.smole@ivancna-gorica.si, www.ivanc-
na-gorica.si.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: 
Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe za dobavo toplote 
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC« 
(Uradni list RS, št. 50/12).

3. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je podelitev koncesije za izva-
janje izbirne gospodarske javne službe za 
dobavo toplote iz kotlovnice na lesno bioma-
so »DOLB IVC«. Koncesija obsega izvajanje 
gospodarske javne službe za dobavo toplote 
iz kotlovnice na lesno biomaso v zaključe-
nem območju Osnovne šole Stična, Vrtec 
Ivančna Gorica in Srednja Šola Josip Jurčič 
Ivančna Gorica ter izvajanje drugih storitev, 
ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, 
ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru jav-
ne službe, kvalitativni in tehnični standardi 
izvajanja javne službe, Odlok o določitvi in 
načinu izvajanja izbirne gospodarske javne 
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na 
lesno biomaso »DOLB IVC« (Uradni list RS, 
št. 50/12) razpisna dokumentacija in konce-
sijska pogodba. Variantne in opcijske ponud-
be niso dovoljene. V primeru, če naročnik 
prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo 
le-te zavrnil iz na daljnjega postopka ocenje-
vanja kot nepopolne.

4. Začetek in čas trajanja koncesij: kon-
cesija se podeli za obdobje 15 let v skladu 
z Odlokom o določitvi in načinu izvajanja 
izbirne gospodarske javne službe za doba-
vo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso 
»DOLB IVC« (Uradni list RS, št. 50/12).

5. Postopek izbire koncesionarja: odloč-
bo o izbiri koncesionarja za podelitev kon-
cesije za izvajanje gospodarske javne služ-
be za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno 
biomaso v območju »DOLB IVC«, bo izda-
la občinska uprava Občine Ivančna Gorica 
v skladu z 207. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 
48/09 – popr. in 8/10). Razpisna dokumen-
tacije za javni razpis je objavljena na spletnih 
straneh Občine Ivančna Gorica: http://www.
ivancna-gorica.si/razpisi-in-objave/.

6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: 
kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsa-
ka pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana za dejavnost, ki je predmet razpisa. 

Na razpisu lahko konkurira tudi skupina go-
spodarskih sub jektov, ki izpolnjujejo pogoje 
razpisne dokumentacije. Pogoji so natančno 
navedeni v razpisni dokumentaciji, ponudnik 
mora ponudbi priložiti dokumente, zahteva-
ne v razpisni dokumentaciji. Ponudbe mo-
rajo biti pripravljene v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

7. Merila za izbor koncesionarja: naroč-
nik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev 
in zahtev iz razpisne dokumentacije za izva-
janje razpisane gospodarske javne službe 
izbral enega koncesionarja. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz 
razpisne dokumentacije.

8. Jezik, v katerem mora ponudnik izde-
lati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti 
vezani na predmetni razpis morajo biti v slo-
venskem jeziku. Tehnična dokumentacija je 
lahko predložena v angleškem ali nemškem 
jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pra-
vico, da ponudnika pozove k predložitvi ura-
dnega prevoda v slovenski jezik.

9. Način zavarovanja resnosti ponud-
be: ponudnik mora pri prijavi predložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini 
20.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz raz-
pisne dokumentacije.

10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig 
razpisne dokumentacije: razpisna dokumen-
tacija je brezplačna in je dosegljiva na sple-
tni strani naročnika, http://www.ivancna-gori-
ca.si/razpisi-in-objave/.

11. Kraj in rok za predložitev ponudb: 
ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb 
prispeti na naslov naročnika: Občina Ivanč-
na Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gori-
ca. Končni rok za oddajo ponudb je 27. 7. 
2012, do 10. ure. Ponudbe morajo ne gle-
de na način dostave (osebno ali po pošti) 
do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer bodo štele za prepozno prejete 
(prejemna teorija). Pred potekom roka za 
oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki 
kadarkoli spremeni ali umakne že oddano 
ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, 
ponudniki ne morejo več spreminjati ali umi-
kati ponudbe.

12. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb: javno odpiranje ponudb bo po-
tekalo na sedežu naročnika: Občina Ivančna 
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, 
dne je 27. 7. 2012, ob 11. uri. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pisno 
pooblastilo za sodelovanje na odpiranju po-
nudb.

13. Odgovorne osebe za dajanje infor-
macij: ponudniki lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in osta-
limi elementi javnega razpisa pisno na na-
slov naročnika ali preko elektronske pošte 
na naslov tomaz.smole@ivancna-gorica.si. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi 
s razpisom je 4 dni pred rokom za odda-
jo ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal 
pojasnila navezujoča se na zastavljena 
vprašanja najkasneje 2 dni pred rokom za 
oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni 
na spletni stran naročnika. Podana poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali 
postopkom postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Občina Ivančna Gorica
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Št. 257/12 Ob-3467/12
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tr-

žič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 – ZSPDSLS), 30. do 34. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11), Načrta razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Tržič za leto 
2012 ter Sklepa Občinskega sveta, spre-
jetega na 14. redni seji, dne 14. 6. 2012 
naslednjo

javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 
Tržič.

2. Opis predmeta prodaje: nezazidano 
stavbno zemljišče parc. št. 217/6, k.o. 2144 
– Bistrica (ID 3106584), travnik, v izmeri 
270,00 m2.

Izklicna cena za nepremičnino je 
31.041,90 EUR.

Navedena izklicna cena ne vključuje 
20 % DDV, ki ga plača kupec.

Zemljišče se nahaja delno v območju 
za centralne dejavnosti, ki je predvideno 
z občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
– oznaka 1 C2/2, delno v območju za stano-
vanja – oznaka 1 S4, ureditvena enota sta-
novanjski bloki – oznaka bs. Zemljišče v na-
ravi predstavlja delno makadamski dostop 
s kategorizirane občinske ceste z oznako 
JP 928 913 do nepremičnine parc. št. 227/4, 
k.o. Bistrica ter delno zelenico. Po zemlji-
šču poteka trasa javnega vodovoda Občine 
Tržič, zato mora kupec v prodajni pogodbi 
v korist Občine Tržič ustanoviti služnostno 
pravico dostopa, uporabe, vzdrževanja in 
obnove vodovoda na parc. št. 217/6, k.o. 
Bistrica, v približni dolžini 8,00 m in širini 
0,50 m. Po nepremičnini poteka tudi trasa 
plinovoda, vendar služnostna pravica zanj 
ni ustanovljena.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja.

4. Najnižji znesek višanja cene je 
500,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec je 
dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku 
30 dni od dneva sklenitve pogodbe.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke, je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Pro-
dajna pogodba je avtomatično razdrta, če 
kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 
Občina Tržič ima v tem primeru pravico ob-
držati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (ku-
pec) plačal v postopku javne dražbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstro-
pje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 
Tržič, v petek, dne 3. 8. 2012, s pričetkom 
ob 9. uri.

8. Varščina: dražitelji morajo pred za-
četkom javne dražbe plačati varščino v vi-
šini 10 % izklicne cene na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Občine Tržič, 
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi 
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, 
z navedbo ''Varščina za parc. št. 217/6, k.o. 

Bistrica«. Plačilo varščine pred začetkom 
javne dražbe je pogoj za sodelovanje na 
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj 
sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Draži-
teljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varšči-
no obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano 
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba 
veže dražitelja do zaključka dražbe in draži-
telj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe 
ali jo kakor koli razveljaviti.

9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki 
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodaj-
ne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne pla-
ča kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano 
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti, 
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe.

10. Interesenti se lahko s podrobnej-
šimi pogoji javne dražbe ter informacija-
mi o ogledu zemljišča, ki je predmet jav-
ne dražbe, seznanijo pri Tomažu Ropretu, 
tel. 04/597-15-27.

11. Komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premože-
njem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisi-
ja) lahko s soglasjem župana Občine Tržič 
postopek javne dražbe brez odškodninske 
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne 
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano var-
ščino brez obresti.

12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi 
lahko sodelujejo državljani Republike Slove-
nije in državljani držav članic EU ter pravne 
osebe/samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v dr-
žavah članicah EU. Na javni dražbi lahko 
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje 
do začetka javne dražbe priporočeno po 
pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tr-
žič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 
Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno 
navesti ''Javna dražba – parc. št. 217/6, k.o. 
Bistrica – Ne odpiraj'', oddati:

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta – osebne izkaznice ali potnega lista 
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike 
ter pooblaščence oziroma zastopnike),

– številko transakcijskega računa za pri-
mer vračila varščine ter davčno številko,

– priglasitveni list DURS (le za samostoj-
ne podjetnike posameznike),

– redni izpisek iz sodnega registra (le 
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 
30 dni do dneva javne dražbe,

– pisno notarsko overjeno neomejeno 
specialno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi, v primeru, da se javne dražbe v ime-
nu dražitelja udeleži pooblaščenec,

– potrdilo o plačilu varščine za predmete, 
ki jih dražijo,

– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj 
sprejema vse pogoje te javne dražbe.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno 
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.

13. Drugi pogoji:
– Nepremičnina se prodajajo po načelu 

»videno-kupljeno«.

– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni podana višja ponudba.

– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno.

– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina 
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh 
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše 
prodajne pogodbe v navedenem roku iz ra-
zlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Obči-
na Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži 
njegovo varščino. Če najugodnejši draži-
telj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem 
roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino.

– Strošek overitve pogodbe, vknjižbe 
v zemljiško knjigo ter davek na dodano vre-
dnost nosi kupec.

– Izročitev nepremičnine v posest kup-
cu se opravi po celotnem plačilu kupnine 
in davka.

– Za vpis lastninske pravice ter služno-
stne pravice v zemljiško knjigo bo poskrbel 
prodajalec.

– Občina Tržič bo kupcu izstavila notar-
sko overjeno zemljiško knjižno dovolilo po 
prejemu celotne kupnine, kupec pa je isto-
časno dolžan prodajalcu izstaviti notarsko 
overjeno zemljiško knjižno dovolilo za vknjiž-
bo služnosti vodovoda.

14. To besedilo javne dražbe se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.

Občina Tržič

Št. 4780-193/2012-6 Ob-3484/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Ljubljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja javne dražbe: Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. št. 5874025, ID 
št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je nezazidano 

stavbno zemljišče: parc. št. 2101/5 (ID znak 
1737-2101/5-0) neplodno, v izmeri 29 m2, 
parc. št. 2101/6 (ID znak 1737-2101/6-0) 
neplodno, v izmeri 40 m2, obe k.o. 1737 
Tabor, skupaj 69 m2.

Zemljišči, ki sta predmet prodaje, se po 
določilih Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni 
del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 
22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) in dopolni-
tvah Odloka o zazidalnem načrtu za obmo-
čje Potniškega centra Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 107/06 – 4601, 43/09 – 2142), na-
hajata znotraj prostorske celote P2, v enoti 
urejanja prostora PU – 12, z namembnostjo 
CU – osrednja območja centralnih dejav-
nosti.

Izhodiščna cena: 55.200,00 EUR.

Javne dražbe
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Navedena izklicna cena ne vključuje 
20 % davka na dodano vrednost, ki ga pla-
ča kupec.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-
sek višanja kupnine je 200,00 EUR.

4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, 

ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku 

roka za uveljavitev predkupne pravice bo 
z najugodnejšim dražiteljem sklenjena po-
godba. Če dražitelj v tem roku ne bo pod-
pisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ljub ljana 
pravico zadržati vplačano varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena 
sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupni-
ne dolžan plačati še davek na promet ne-
premičnin/davek na dodano vrednost, vse 
stroške notarja ter stroške vknjižbe lastnin-
ske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana odprtega pri Banki Slovenije, števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
000-431000, v 30 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-
na, v enkratnem znesku.

Kupnino za zemljišče pod točko 2.1. 
bo kupec poravnal na podračun enotnega 
zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana, odprtega pri Banki Slovenije števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
007-432000, v 30 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-
na, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 2. 8. 

2012, na sedežu Mestne občine Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, Klub 15, s pričet-
kom ob 10.30.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred 
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili 
iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje do-

mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki 
lahko v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije ali druge članice EU postane la-
stnik nepremičnine, kar preveri vsak dra-
žitelj zase ter se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora na-
našati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri 
notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– predloži izpisek iz sodnega registra 
(samo za pravne osebe) oziroma priglasi-
tveni list (za samostojne podjetnike), ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev,

– predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se pri-
javi fizična oseba, samostojni podjetnik ter 
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku 
ali pa overjeno kopijo listine.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

7.4 Javna dražba se bo opravila v slo-
venskem jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni 

upravičenci morajo do začetka javne draž-
be prodaje zemljišča pod točko 2.1. vplača-
ti varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na 
podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, odprtega pri Ban-
ki Slovenije, številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 007-432000, z navedbo 
»plačilo varščine – javna dražba PU 12 
PCL«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejše-
mu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim 
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa 
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali 
ne plača kupnine, prodajalec obdrži var-
ščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in podatke o predme-
tnih nepremičninah in informacije za ogled 
zemljišča pod točko 2.1., dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna upra-
va, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-46-72, kontaktna oseba je Darja 
Majer Krištofelc.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičnino je možen po pred-
hodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po nače-

lu »videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki 

ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je 

končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati, dokler ni končan zapi-
snik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija 
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje 
s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana v skladu z Uredbo o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
dni list RS, št. 34/11).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana, 
www.ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-3505/12
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 

ulica 2, Šmartno pri Litiji, objavlja na pod-
lagi 21. člena Za kona o stvarnem premo-
ženju države in sa moupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokal nih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12) in letnega načr-
ta pridobitve in razpolaganja s stvarnim 
in finančnim premoženjem občine za leto 
2012, sprejetega z Odlokom o izvrševanju 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 108/11)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Občine Šmartno pri Litiji
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javne dražbe:
Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, To-

mazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, mat. šte-
vilka: 1779737, ID št. za DDV: SI 99744686.

Organizator javne dražbe: Občina Šmar-
tno pri Litiji.

2. Predmet javne dražbe in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javne dražbe so naslednje 
nepremičnine:

– Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1371, 
na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 
69,96 m2, ima teraso, v izmeri 46,90 m2. 
Stanovanju pripada 6658/10000 delež sku-
pnega dela stavb, parc. št. 624/4, v skupni 
izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6, v izmeri 
17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847).

– Stanovanje št. 2, v stavbi ID 1371, 
na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 
36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 
delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4, 
v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7, 
v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847).

– Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1372, 
na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 
36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 
delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5, 
v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. 
št. 624/9, v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 
1847).

– Stanovanje št. 2, v stavbi ID 1372, 
na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 
32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 
delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5, 
v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8, 
v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847).

– Stanovanje št. 3, v stavbi ID 1372, 
na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 
38,64 m2, ima teraso, v izmeri 46,90 m2. 
Stanovanju pripada 3770/10000 delež sku-
pnega dela stavbe, parc. št. 624/5, v skupni 
izmeri 91 m2, k.o. Šmartno (ID 1847).

2.2. Nepremičnine so v posesti proda-
jalca. Pravno stanje nepremičnine je ure-
jeno.

2.3. Izklicna cena za stanovanja:
Izklicna cena za stanovanje, na naslovu 

Zavrstnik št. 75, je 112.900,00 EUR brez 
DDV, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje, na naslo-
vu Zavrstnik št. 76, je 52.220,00 EUR brez 
DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje, na naslo-
vu Zavrstnik št. 77, je 52.161,00 EUR brez 
DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje, na naslo-
vu Zavrstnik št. 78, je 46.659,00 EUR brez 
DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje, na naslo-
vu Zavrstnik št. 79, je 67.257,00 EUR brez 
DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

Prodajna vrednost posameznega stano-
vanja je enaka končno doseženi ceni za 
posamezno stanovanje na dražbi, povečani 
za 8,5 % DDV.

2.4. Vse stroške v zvezi z prenosom la-
stništva, vključno z davkom na dodano vre-
dnost in eventualnimi drugimi pristojbinami 
in dajatvami, nosijo kupci.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine so naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«.
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3.3. Nepremičnine bodo prodane 
ponudni ku, za katerega bo pristojna Komi-
sija ugoto vila, da je ponudil najvišjo ceno.

3.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudni ka. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugo dnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljša nem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Šmartno pri Litiji pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu 
z določili prodajne pogodbe.

3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena 
sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no bo kupec poravnal na TRR občine, 
št. 0139401 00000 193, v roku 30 dni od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku. Kupec je poleg ponujene 
kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo 
korist v ze mljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
se bo vršila dne 30. 7. 2012, na sedežu Ob-
čine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 
Šmartno pri Litiji, ob 10. uri. Kandidati se 
bodo morali 15 minut pred začetkom jav-
ne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te 
objave.

6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1 Na javni dražbi lahko sodeluje do-

mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki 
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za 
pridobitev lastninske pravice tujcev na ne-
premičninah v RS, in se pravočasno in pra-
vilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora na-
našati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri 
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika 
javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se pri-
javi fizična oseba oziroma predloži izpis iz 
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši 

od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik.

6.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa kopijo listine, ki je overjena.

6.3 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

7. Varščina:
7.1 Ponudniki morajo najkasneje do 

vključno 27. 7. 2012 do 12. ure vplačati var-
ščino, ki znaša 10 % iz klicne cene za posa-
mezno stanovanje, ki je predmet javne draž-
be na TRR občine, št. 0139401 00000 193, 
z navedbo »plačilo varščine – javna dražba 
za stanovanja«.

7.2 Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-
dnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 10 dni po 
zaključku javne dražbe.

7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in natančnejše podat-
ke o predmetnih nepremičninah dobijo 
interesen ti na Občini Šmartno pri Litiji, To-
mazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji: kontak-
tna oseba: Jurij Klepec, tel. 01/896-28-02, 
ali Andreja Leskovšek, tel. 01/896-27-74.

Ogled nepremičnine in ogled dokumen-
tacije v zvezi z nepremičnino je možen 
po predhodnem dogovoru.

9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«.
9.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki po-

nudi najvišjo ceno.
9.3 Ku pec nosi stroške plačila davka 

na dodano vrednost in stroške povezane 
z zemljiško knjižnim urejanjem in z vknjižbo 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo 
korist.

9.4 Javna dražba za nepremičnine je 
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

9.5 Ugovore proti dražbenemu postop ku 
je mogoče podati, dokler ni končan zapi snik 
o poteku dražbe.

9.6 Prodajalec lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po-
sla brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vpla-
čano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno 
v Uradnem listu RS – Razglasni del in na 
spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: www.
smartno-litija.si.

Občina Šmartno pri Litiji
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Št. 330/2012 Ob-3443/12
Svet Centra za usposabljanje, delo in 

varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, razpisuje, 
na podlagi 25. člena Statuta Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, 
Draga (v nadaljevanju: Statut CUDV Draga) 
in sklepa št. 5, 2. korespondenčne seje Sve-
ta Centra za usposabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjančič, Draga, z dne 15. 6. 2012, 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjan-
čič, Draga.

Razpisni pogoji:
Za direktorja/ico Centra za usposablja-

nje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Dra-
ga, je po določilih Statuta CUDV Draga in 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 122/07 – Odl. US) (v nadaljevanju: 
ZSV) lahko imenovan/a kandidat/ka, ki po-
leg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– končana visoka strokovna ali univerzi-
tetna izobrazba iz 69. člena ZSV;

– pet let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu 

o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje social-

novarstvenega zavoda, ki ga določa social-
na zbornica v soglasju s strokovnim svetom 
RS za splošno izobraževanje. Če kandi-
dat/ka nima opravljenega programa za vo-
denje, ga mora opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja, 
sicer mu/ji mandat preneha na podlagi za-
kona.

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena 

ZSV;
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega 

najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega var-
stva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu;

– opravljen program za vodenje social-
novarstvenega zavoda, ki ga določa social-
na zbornica v soglasju s strokovnim svetom 
RS za splošno izobraževanje. Če kandi-
dat/ka nima opravljenega programa za vo-
denje, ga mora opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja, 
sicer mu/ji mandat preneha na podlagi za-
kona.

Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti tudi 
program razvoja Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga.

Mandat direktorja traja pet let. Z ime-
novanim direktorjem se sklene delovno 
razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata.

Kandidati pisne prijave z vsemi dokazi-
li o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom 
(kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj) 
pošljejo na naslov: CUDV Draga, Draga 1, 
1292 Ig, z oznako: »Razpis za direktorja – 
Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi raz-
pisa.

Prijavljeni kandidati/ke bodo pisno obve-
stilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Centra za usposabljanje,  
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, 

 Draga

Št. 9000-2/2010 Ob-3447/12
Svet Centra za socialno delo Ljutomer, na 

podlagi sklepa 9. seje Sveta CSD Ljutomer, 
z dne 29. 2. 2012, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za soci-
alno delo Ljutomer.

Za direktorja/direktorico je po do-
ločilih 34. in 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. 
US: U-1-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: 
U-1-34/98,36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP9, 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/o7 – 
UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 
Odl. US:U-I-11/07-45, 61/2010 – ZSVarPre, 
62/2010 – ZUJPS ter 28. člena Statuta Cen-
tra za socialno delo Ljutomer, lahko ime-
novan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih po-
gojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno ali univerzite-
tno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona 
o socialnem varstvu,

– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu 

o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje social-

novarstvenega zavoda, ki ga določa Social-
na zbornica Slovenije v soglasju s Strokov-
nim svetom RS za splošno izobraževanje. 
Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja,

ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo skla-

dno z 69. členom Zakona o socialnem var-
stvu,

– 20 let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj 5 let na vodilnih delovnih mestih na 
področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje social-
novarstvenega zavoda, ki ga določa Social-
na zbornica Slovenije v soglasju s Strokov-
nim svetom RS za splošno izobraževanje. 
Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
dobo 5 let.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vse-
mi dokazili o izpolnjevanju pogojev življenje-
pisom in vizijo razvoja CSD, v zaprti kuverti 
na naslov: Center za socialno delo Ljutomer, 
Rajh Nade ulica 2 A, 9240 Ljutomer, z ozna-
ko »Za razpis«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. 
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri 
v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

Svet Centra za socialno delo Ljutomer

Št. 018/2012 Ob-3459/12
Na podlagi prvega odstavka 51.i člena 

Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 

št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 
86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odločba US, 
78/11; ZViS) svet Nacionalne agencije Re-
publike Slovenije za kakovost v visokem šol-
stvu, Slovenska cesta 9, Ljub ljana, objavlja 
naslednji javni natečaj za

direktorja Nacionalne agencije Repu-
blike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu.

1. Naziv in sedež organa: Nacionalna 
agencija Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 
Ljub ljana.

2. Pogoji:
Za direktorja Nacionalne agencije Re-

publike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (v nadaljevanju: agencija) je lahko 
imenovana oseba, ki:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
študijskem programu druge stopnje v skladu 
s ZViS oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskih progra-
mih druge stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj 
skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev,

– ima izkušnje na področju visokega šol-
stva ali zagotavljanja kakovosti v visokem 
šolstvu,

– izkazuje znanje angleškega jezika na 
višji ravni,

– ima vodstvene izkušnje,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev.

3. Okvirna vsebina dela direktorja agen-
cije:

– organizira in vodi delo ter poslovanje 
agencije,

– predstavlja in zastopa agencijo,
– skrbi za izvajanje sklepov sveta agen-

cije,
– posreduje splošne akte za izvrševanje 

javnih pooblasti v objavo v Uradni list Repu-
blike Slovenije,

– zagotavlja, da agencija posluje v skla-
du z zakonom, ustanovitvenim aktom in 
splošnimi akti agencije,

– sprejema splošne akte, ki urejajo po-
slovanje in delo agencije, za katere ni pri-
stojen drug organ,

– pripravi predlog finančnega načrta 
agencije v sodelovanju s svetom agenci-
je, sprejema načrt dela agencije v soglasju 
s svetom agencije,

– pripravi poročilo o delu in poslovanju 
agencije v soglasju s svetom agencije,

– skrbi za materialno in finančno poslo-
vanje agencije,

– odloča o delovnopravnih pravicah za-
poslenih,

– sprejema akt o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest,

– opravlja druge naloge v skladu z ZViS 
in ustanovitvenim aktom.

Prijava mora vsebovati:
– europass življenjepis,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja 

glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora 

Razpisi delovnih mest
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biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter 
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj,

– opis izkušenj na področju visokega šol-
stva ali zagotavljanja kakovosti v visokem 
šolstvu,

– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogo-
ja glede znanja angleškega jezika na višji 
ravni,

– opis vodstvenih izkušenj,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomoč-

no obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev,

– izjavo kandidata, da za ta natečajni 
postopek dovoljuje Nacionalni agenciji Re-
publike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu pridobitev podatkov iz prejšnje ali-
neje iz uradne evidence, sicer mora potrdilo 
dostaviti sam. Potrdilo ne sme biti starejše 
od dneva objave tega javnega natečaja na 
spletni strani agencije.

Kandidat mora predložiti tudi vizijo pred-
nostnih nalog in razvoja organa v manda-
tnem obdobju, vključno z načini upravljanja 
z viri v agenciji.

6. Rok in naslov za vlaganje prijav:
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici, 

z označbo »za javni natečaj za direktorja 
agencije«, na naslov: Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljub ljana, 
do 1. 8. 2012. Kot pravočasne se štejejo 
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slo-
venije do 1. 8. 2012.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski 
obliki, na naslov info@nakvis.si, pri čemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektron-
skim podpisom.

Če kandidat posreduje prijavo v elek-
tronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči 
drugače, da želi vročanje in obveščanje 
v elektronski obliki.

7. Dodatne informacije o javnem nate-
čaju posreduje strokovna delavka agencije 
Katja Vončina, e-pošta: katja.von cina@na-
kvis.si, tel. 01/400-55-96.

8. Obvestilo o končanem javnem nateča-
ju bo objavljeno na spletnih straneh agen-
cije.

9. Izbranemu kandidatu bo izdana odloč-
ba o imenovanju za direktorja Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu za dobo petih let, ne-
izbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo 
o neizbiri.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

Nacionalna agencija  
Republike Slovenije  

za kakovost v visokem šolstvu

Št. 201/2012 Ob-3471/12
Svet Knjižnice Brežice na podlagi 20. čle-

na Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Brežice (Uradni list RS, št. 87/03 
in 77/11) in sklepa Sveta Knjižnice Brežice 
o postopku izbora in imenovanja direktor-
ja javnega zavoda Knjižnice Brežice z dne 
5. 7. 2012, objavlja razpis za

direktorja Knjižnice Brežice (m/ž).
Za direktorja zavoda je lahko imenovan 

kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s po-

dročja umetnosti in humanistike ali s podro-
čja družbenih, poslovnih, upravnih in prav-
nih ved v skladu z opisi kategorij Klasius-P 
Statističnega urada Republike Slovenije,

– da ima opravljen bibliotekarski izpit ozi-
roma ga mora opraviti najkasneje v 2 letih 
po nastopu funkcije,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izku-

šenj na vodilnih oziroma vodstvenih delov-
nih mestih,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, in na nepogojno kazen 
v trajanju več kot šest mesecev,

– da ni zoper njega vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Ob prijavi na razpis je dolžan kandi-
dat predložiti program razvoja zavoda za 
čas trajanja mandata.

Mandat direktorja Knjižnice Brežice traja 
5 let.

Kandidati pošljejo pisne prijave z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev v zaprti ovojnici z označbo ''Ne od-
piraj – Javni razpis: direktor Knjižnice Breži-
ce'' priporočeno na naslov: Knjižnica Brežice, 
Svet Knjižnice Brežice, Trg izgnancev 12 b, 
8250 Brežice v roku 15 dni od objave razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje do 1. 10. 2012.

Svet Knjižnice Brežice

Št. 110-807/2012 Ob-3522/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09 in 33/11):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Mariboru,

b) 1 prosto mesto okrajnega sodnika 
na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

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

K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena 
in posebne pogoje za izvolitev na mesto 
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Za-
kona 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 slovenske-

ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga 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 sodni-
ški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo pridobiva podatek 
o poslovni sposobnosti kandidata za sodni-
ško funkcijo od upravljavca matičnega re-
gistra, podatek o državljanstvu pa od upra-
vljavca centralne evidence o državljanstvu.

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

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, do dne 31. 8. 2012.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo
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Št. 156/12 Ob-3477/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v na-
daljevanju: ZSPDSLS) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11; v nadaljevanju: Uredba) Ministr-
stvo za pravosodje in javno upravo objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo kovinskih odpadkov 

nadstrešnic na MP Hodoš  
in na MP Šentilj

1. Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb in upravljavca: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo, Direktorat za investicije in nepremič-
nine, Tržaška 21, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet prodaje: kovinski odpadni 
material nadstreškov na nekdanjem MP 
Šentilj (15,52t jeklene konstrukcije in 65,17t 
pločevinske konstrukcije) in nekdanjem MP 
Hodoš (25,02t pločevinske konstrukcije).

3. Varščina in izhodiščna cena
Za predmet prodaje se plača varščina 

v višini 10 % od ponujene cene za 1 tono:
a. jeklene konstrukcije na MP Šentilj;
b. pločevine od 3 mm do 6 mm na MP 

Šentilj;
c. pločevine od 3 mm do 6 mm na MP 

Hodoš;
d. pločevine nad 6 mm na MP Hodoš,
ki jo ponudniki plačajo na ra-

čun št.: 01100-6300109972, sklic: 18 
20303-7203993-75520112, z navedbo na-
mena nakazila: javno zbiranje ponudb – od-
padni material Hodoš, Šentilj.

a. Ponujena cena za tono jeklene kon-
strukcije na MP Šentilj ne sme biti manjša 
od 170 € z vključenimi stroški prevoza.

b. Ponujena cena za tono pločevine na 
MP Šentilj ne sme biti manjša od 160 € 
z vključenimi stroški prevoza.

c. Ponujena cena za tono pločevine na 
MP Hodoš ne sme biti manjša od 136 € brez 
stroškov prevoza.

d. Ponujena cena za tono pločevine na 
MP Hodoš ne sme biti manjša od 146 € brez 
stroškov prevoza.

V ceno ni vključen DDV, ki bremeni po-
nudnika oziroma kupca.

4. Pogoji, pod katerimi mora ponu-
dnik predložiti ponudbo:

– dokazilo o plačani varščini v višini 10 % 
od ponujene cene za 1 tono:

a. jeklene konstrukcije na MP Šentilj,
b. pločevine od 3 mm do 6 mm na MP 

Šentilj,
c. pločevine od 3 mm do 6 mm na MP 

Hodoš,
d. pločevine nad 6 mm na MP Hodoš,
– ponudbeno ceno za tono:
a. jeklene konstrukcije na MP Šentilj,
b. pločevine od 3 mm do 6 mm Šentilj,
c. pločevine od 3 mm do 6 mm Hodoš,
d. pločevine nad 6 mm na MP Hodoš,
– višino stroškov odvoza za odpadni ma-

terial na MP Šentilj;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 

(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga iz-
dajo institucije v njegovi državi enakovredne 

institucijam, od katerih se zahteva potrdi-
lo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za 
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdila za sloven-
ske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokade TRR);

– pooblastilo za sodelovanje v postopku 
zbiranja ponudb, če je oseba zastopnik;

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
naj se glasi najmanj 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb;

– izjavo, da so poravnane vse denarne 
obveznosti do Ministrstva za pravosodje in 
javno upravo.

5. Način oddaje javne ponudbe in rok za 
oddajo ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki 
priporočeno po pošti ali prinesejo osebno 
v zapečateni pisemski kuverti na vložišče 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, 
Direktorat za investicije in nepremičnine, Tr-
žaška 21, 1000 Ljub ljana in sicer najkasneje 
do 10. ure, dne 7. 8. 2012.

Ponudba mora vsebovati oznako: »Po-
nudba za odkup nadstreškov na MP Hodoš 
in na MP Šentilj – Ne odpiraj – Ponudba!« 
Na zadnji strani mora biti naveden naziv in 
naslov ponudnika.

6. Posebna določila o postopku javnega 
zbiranja ponudb:

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem 
roku in ponudbe, ki bodo pravočasne a ne-
popolne, bo komisija, ki bo vodila postopek 
javnega zbiranja ponudb, izločila iz nadalj-
nje obravnave.

Če je med prejetimi ponudbami več naju-
godnejših ponudb bo komisija: opravila med 
najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri 
čemer bo za izklicno ceno določila ceno, ki 
so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnej-
ši ponudniki;

Vlada ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko kadarkoli do skleni-
tve pravnega posla postopek ustavi, pri če-
mer se ponudnikom povrnejo stroški v višini 
izkazanih stroškov.

7. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
dne 7. 8. 2012, v IV. nadstropju Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo, Tržaška 21, 
Ljub ljana, ob 10.30.

Z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena pogodba najpozneje v 15 dneh po 
opravljeni izbiri. Če najugodnejši ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem času, se 
zadrži varščina.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je najvišja ponujena cena.

8. Kupnina se plača v roku 8 dni od pre-
jetja računa, ki ga bo prodajalec izstavil kup-

cu takoj po podpisu ter potrditvi tehtalnega 
lista s strani obeh pogodbenih strank.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

9. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezano-
sti na dano ponudbo mora veljati najmanj 
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Informacije: vse informacije v zve-
zi s predmetno prodajo lahko dobite na 
Ministrstvu za pravosodje in javno upra-
vo, Direktorat za investicije in nepremični-
ne, Tržaška 21, Ljub ljana, Darko Gajević, 
tel. 478-18-35.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo

Št. 6316-4/2012-1 Ob-3517/12
Javna agencija za raziskovalno de-

javnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana v zvezi z 12. čle-
nom Zakona o raziskovalni in razvojni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), na podlagi 
8. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11, 72/11 in 45/12), v skladu z Usmeri-
tvami Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport za financiranje raziskovalnih 
in infrastrukturnih programov za javni razpis 
in javni poziv v letu 2012, št. 430-38/2012/2, 
z dne 5. 6. 2012 objavlja

javni poziv
za predložitev infrastrukturnih 

programov za financiranje  
v letih 2013-14

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

2. Predmet javnega poziva: predmet jav-
nega poziva je financiranje infrastrukturnih 
programov za izvajanje javne službe na po-
dročju raziskovalne dejavnosti v okvirnem 
obsegu financiranja infrastrukturnih progra-
mov do 3 FTE letno.

3. Subjekti javnega poziva: javni poziv je 
namenjen javnim raziskovalnim organizaci-
jam (javnim raziskovalnim zavodom in jav-
nim univerzam ter samostojnim visokošol-
skim zavodom, ki jih je ustanovila Republika 
Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO).

4. Pogoji: javni poziv je namenjen JRO, 
ki na dan zaključka poziva nimajo nobenega 
infrastrukturnega programa, financiranega 
s strani agencije. Vodja infrastrukturnega 
programa mora izpolnjevati pogoje, kot jih 
določa 30. člen Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-
UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11).

5. Kriteriji in merila za ocenjevanje: eval-
vacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za 
ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlo-
gov infrastrukturnih programov so definira-
ni v 69. členu Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju iz-
vajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 – v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik o postopkih) in poglavju I. 
Infrastrukturni programi v Metodologiji oce-

Druge objave



Stran 1622 / Št. 53 / 13. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

njevanja prijav za razpise (št. 6319-1/2011-7 
z dne 4. 6. 2012; v nadaljnjem besedilu: 
metodologija). Oba dokumenta sta sestavni 
del pozivne dokumentacije in sta objavljena 
na spletni strani agencije.

6. Okvirna višina sredstev javnega po-
ziva

Predvideni obseg sredstev za realiza-
cijo tega poziva za plače in prispevke de-
lodajalca znaša 140.000 EUR za celotno 
obdobje trajanja financiranja. Javni poziv 
bo realiziran skladno s proračunskimi mo-
žnostmi. Izbranemu infrastrukturnemu pro-
gramu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih 
ur za plače in prispevke delodajalca. Glede 
na obremenitve raziskovalcev z raziskoval-
nimi urami, ki so financirane iz proračuna 
Republike Slovenije, bo agencija v skladu 
z določili Uredbe o normativih in standardih 
za določanje sredstev za izvajanje nacional-
nega raziskovalnega in razvojnega progra-
ma (Uradni list RS, št. 103/11), financirala 
posameznega raziskovalca glede na delež 
zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 
1700 raziskovalnih ur letno. Obseg sofinan-
ciranja neposrednih materialnih stroškov in 
stroškov storitev ter amortizacije se bo do-
ločil na letni ravni na temelju predloženih 
letnih finančnih načrtov JRO.

7. Obdobje financiranja: obdobje financi-
ranja za infrastrukturne programe je od 1. 1. 
2013 do 31. 12. 2014.

8. Izbor infrastrukturnih programov: prija-
ve bodo ocenjene po postopku in na način, 
kot ga določa 67. člen Pravilnika o postopkih 
in metodologija. Sklep o izboru infrastruk-
turnih programov sprejme direktor agencije 
na predlog znanstvenega sveta agencije.

9. Način, oblika in rok za predložitev pri-
jav

Prijava na javni poziv mora vsebo-
vati v celoti izpolnjena in podpisana pri-
javna obrazca ARRS-RI-IP-07-2012 in 
ARRS-RPROJ-NRU. Prijavna obrazca 
se izpolnjujeta v slovenskem jeziku in na 
označenih poljih tudi v angleškem jeziku. 
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vse-
bina predloga infrastrukturnega progra-
ma šteje za poslovno skrivnost. Prijave 
v papirni obliki je treba dostaviti v zaprtih 
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na 
Javni poziv za predložitev infrastrukturnih 
programov za obdobje financiranja v letih 
2013-14«. V vsaki poslani pošiljki (ovoj-
nici) je lahko samo ena prijava. Ovojnica 
s prijavo mora prispeti v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 13. 8. 2012 
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi 
prijave, oddane priporočeno po pošti iz 
Slovenije, najkasneje do 13. 8. 2012 do 
12. ure (poštni žig).

Prijavna obrazca, poimeno-
vana ARRS-RI-IP-07-2012-Pr in 
ARRS-RPROJ-NRU-Pr (s končnico.doc 
oziroma.pdf), kjer je Pr priimek vodje in-
frastrukturnega programa, morata najka-
sneje 13. 8. 2012 do 12. ure prispeti tudi 
po elektronski pošti kot priloga na naslov 
poziv-IP2012@arrs.si (zaradi avtomatič-
nega procesiranja podatkov iz obrazca so 
zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Ele-
ktronske prijave morajo biti vsebinsko popol-
noma enake kot prijave v papirni obliki, pri 
čemer je za identičnost obeh prijav odgovo-
ren prijavitelj.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so 
v roku oddane v papirni in elektronski obliki. 

Nepravočasno prispelih in nepravilno opre-
mljenih prijav komisija ne bo obravnavala 
in jih bo neodprte vrnila prijavitelju. Prijava 
se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisanem obrazcu in v predpisani obliki ter 
vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih do-
loča ta javni poziv. Za nepopolno se bo štela 
tudi prijava, ki bo na poziv prispela formal-
no nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil 
v zahtevanem roku.

10. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo predvi-

doma v četrtek, 16. 8. 2012 ob 10. uri, na 
sedežu Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku 
dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih (ni razvidno, da 
gre za prijavo na poziv ali na kateri poziv se 
prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in 
prepozih prijav komisija za odpiranje prijav 
ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijavite-
ljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane 
skladno s pravilnikom o postopkih.

11. Rok, v katerem bodo predlagatelji 
obveščeni o izidu poziva: predlagatelji bodo 
o rezultatih izbora za financiranje infrastruk-
turnih programov predvidoma obveščeni 
v mesecu decembru 2012.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko za-
interesirani dvignejo pozivno dokumentacijo: 
pozivna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/raz-
pisi/). Vse dodatne informacije v zvezi s pozi-
vom dobijo interesenti na spletni strani agen-
cije http://www.arrs.gov.si oziroma pri Ale-
ksandri Panič, po tel. 01/400-59-24, vsak 
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: 
aleksandra.panic@arrs.si.).

Javna agencija  
za raziskovalno dejavnost  

Republike Slovenije

Št. 138 Ob-3436/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35., 
36., 37., 38. in 39. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
ter sklepa Občinskega sveta Občine Šenčur 
z dne 30. 5. 2012 Občina Šenčur objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Ime in sedež prodajalca – organizator-
ja javnega zbiranja ponudb: Občina Šenčur, 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

2. Opis predmeta prodaje: predmet 
prodaje je nepremičnina, parc. št. 1716/5, 
pašnik, v izmeri 556 m2, ID nepremičnine 
4890079, k.o. 2106 – Visoko. Izhodiščna vre-
dnost nepremičnine znaša 34.750,00 EUR. 
Nepremičnina leži delno v območju stavbnih 
zemljišč, delno pa v območju kmetijskih ze-
mljišč – gozd. Nepremičnina se prodaja kot 
zaključena celota, vendar je objavljena tudi 
javna prodaja kmetijskih zemljišč pri Upravni 
enoti Kranj.

3. V ceno ni vštet 20 % davek na dodano 
vrednost za nezazidano stavbno zemljišče 
oziroma 2 % davek na promet nepremičnin 
za kmetijsko zemljišče, stroški sestave in 
overitve pogodbe ter stroški vpisa v zemlji-
ško knjigo, ki ga plača kupec.

4. Kmetijsko zemljišče se bo prodalo 
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, 
ponudba za njegovo prodajo pa bo izobe-
šena na oglasni deski Upravne enote Kranj 

in Občine Šenčur ter na enotnem državnem 
portalu e-uprava.

Pogoj za veljavnost ponudbe je, da po-
nudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup 
zgoraj navedenega stavbnega zemljišča, 
v zakonitem roku, vloži na Upravni enoti 
Kranj, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo 
zgoraj navedenega zemljišča.

5. Na javnem zbiranju ponudb za proda-
jo nepremičnine lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe pod naslednjimi pogoji:

– da v ponudbi navedejo nepremičnino 
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno 
ceno,

– da predložijo potrdilo o državljanstvu 
oziroma izpisek iz sodnega registra za prav-
ne osebe,

– da plačajo varščino v višini 10 % od 
izhodiščne cene,

– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po 
prejemu sklepa skleniti pogodbo in plačati 
kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v en-
kratnem znesku.

6. Rok za oddajo ponudbe, oblika in po-
goji, pod katerimi morajo zainteresirani kup-
ci predložiti ponudbo:

a) Ponudniki morajo oddati pisne ponud-
be z dokazili in prilogami v zaprti kuverti, 
najkasneje do 2. 8. 2012, do 12. ure, na 
naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 
4208 Šenčur, z oznako: »Ne odpiraj – Jav-
no zbiranje ponudb za prodajo nepremični-
ne – Ponudba za odkup«. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti označen naziv in naslov 
ponudnika.

b) V pisni ponudbi morajo ponudniki na-
vesti oziroma predložiti:

– naziv ponudnika (fizične osebe: ime 
in priimek, naslov stalnega prebivališča, te-
lefonsko številko, EMŠO, davčno številko, 
transakcijski račun in potrdilo o državljan-
stvu; pravne osebe: naziv in sedež, telefon-
sko številko, matično številko, davčno števil-
ko, transakcijski račun, navedba zakonitega 
zastopnika oziroma podpisnika pogodbe in 
izpisek iz sodnega registra);

– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno 
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene;

– dokazilo o plačilu varščine, v viši-
ni 10 % od izklicne cene na račun Občine 
Šenčur, št. 01317-0100006973, z navedbo 
»Varščina – prodaja nepremičnine«. Plača-
na varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu 
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena 
v 30 dneh po izboru najugodnejšega po-
nudnika.

Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku 
za oddajo ponudb.

7. Zemljišče se prodaja po načelu »vide-
no – kupljeno«, zato morebitne reklamacije 
po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.

8. Če se bo za posamezno nepremičnino 
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali 
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za 
nepremičnino ponudi višjo ceno.

9. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 2012, 

ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šenčur. Upo-
števane bodo le pravilno opremljene ponud-
be, ki bodo pravočasno prispele na naslov 
Občine Šenčur.

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.
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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.

Pravočasno prispele ponudbe bo obrav-
navala komisija za odpiranje ponudb, ki bo 
vse ponudnike o izboru najugodnejšega 
ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem 
odpiranju ponudb. Če bo več ponudb ena-
kih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
upošteva načelo proste presoje.

10. Način in rok plačila kupnine: z iz-
branim ponudnikom bo sklenjena pogodba 
v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnej-
šega ponudnika, celotno kupnino pa je iz-
brani ponudnik dolžan plačati na račun Ob-
čine Šenčur, št. 01317-0100006973, v roku 
8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v tem roku je bistvena sestavina 
pogodbe. Kupec nosi vse stroške v zvezi 
s prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški 
notarskih storitev, vknjižba lastninske pravi-
ce na svoje ime).

11. Ustavitev postopka: prodajalec na 
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan 
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine 
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko 
ustavi začeti postopek prodaje nepremični-
ne vse do sklenitve pravnega posla (pogod-
be), brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom 
povrne vplačana varščina v roku 8 dni brez 
obresti.

12. Podrobnejše informacije: dodatne 
informacije v zvezi s predmetom prodaje 
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na 
tel. 04/25-19-102, pri Mariji Cankar. Ogled 
nepremičnine je možen po predhodnem te-
lefonskem dogovoru.

Občina Šenčur

Št. 478-0021/2011-5 Ob-3437/12
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Do-

brna, na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju državne in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
ter Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) 
ter skladno s sprejetim programom prodaje 
stvarnega premoženja v lasti Občine Dobr-
na, z dne 8. 12. 2011, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih 

zemljišč znotraj Zazidalnega načrta 
za Zdraviliški kompleks v Dobrni 
in prodajo nezazidanih stavbnih 

zemljišč v lasti Občine Dobrna znotraj 
Lokacijskega načrta Novi Grad v 
Dobrni, z obveznostjo komunalne 

ureditve
1. Ime in sedež: Občina Dobrna, Dobrna 

19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje:
2.1. Nezazidana stavbna zemljišča 

v izključni lasti Občine Dobrna, se nahaja-
jo znotraj Zazidalnega načrta za Zdraviliški 
kompleks v Dobrni, na katerih je skladno 
s Spremembami in dopolnitvami Zazidal-
nega načrta za del Zdraviliškega komple-
ksa v Dobrni (Uradni list RS, št. 56/05), št. 
projekta 14-03, maj 2005, ki ga je izdelalo 
projektivno podjetje Urbanisti d.o.o. iz Ce-
lja, predvidena gradnja dveh apart hotelov, 
pod Vilo Zora na Dobrni, in sicer na parc. 
št. 1784, k.o. 1056 Dobrna, je predvidena 
gradnja apart hotela št. 2, na parc. št. 1785, 
k.o. 1056-Dobrna pa gradnja apart hotela 
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št. 1. Komunalna ureditev stavbnih zemljišč 
potrebnih za gradnjo in realizacijo Zazidal-
nega načrta, je obveznost investitorja.

Apartmajska prostostoječa hotela bosta 
namenjena za potrebe turističnih dejavno-
sti z nastanitvami. V etažah so predvidene 
apartmajske enote, v kleti oziroma pritličju 
pa so predvideni pomožni in parkirni pro-
stori. Dodatna komplementarna ponudba 
ter storitvene dejavnosti se lahko znotraj 
objekta poljubno razmeščajo, za to se lahko 
nameni tudi streha objekta. Objekta imata 
največ vsak K+P+2. Določeni so tudi maksi-
malni gabariti objektov 50.00 m x 20.00 m.

Parc. št. k.o. in ID 
nepremičnine m2 Delež, ki se prodaja status zemljišča Prostorsko izvedbeni akt

v % v m2

1784 1056-Dobrna, 
2222443 9938 100 9938 stavbno zemljišče ZN Zdr. kompleks, 

št. projekta 14-03

1785 1056-Dobrna, 
4253804 6032 100 6032 stavbno zemljišče ZN Zdr. kompleks, 

št. projekta 14-03

1782/1 1056-Dobrna, 
2908011 9678 100 9678 stavbno zemljišče ZN Zdr. kompleks, 

št projekta 14-03

1783/7 1056-Dobrna 7719 100 7719 stavbno zemljišče ZN Zdr. kompleks, 
št. projekta 14-03

Parcelna številka 1783/7, k.o. 1056-Do-
brna, je še v postopku geodetske odmere. 
Po parceli 1782/1, k.o. 1056-Dobrna, pote-
ka ceste do Vile Zore, zato se bo predho-
dno, pred prodajo zemljišča kupcu, še vknji-
žila brezplačna služnostna pravica vožnje 
in hoje po obstoječi cesti v korist Občine 
Dobrna.

2.2. Nezazidana stavbna zemljišča 
v izključni lasti Občine Dobrna, se nahaja-
jo znotraj Lokacijskega načrta Novi Grad, 
(Odlok o občinskem lokacijskem načrtu 
Novi Grad, št. projekta 15-03, maj 2005, 
Uradni list RS, št. 55/05). Na celotnem ob-
močju je predvidena gradnja enaindvajsetih 
objektov v skladu z Odlokom o občinskem 
lokacijskem načrtu Novi Grad. Predvidena 
je gradnja paviljonskih objektov. Objekti se 
lahko uporabljajo kot varovana stanovanja 
ali pa se namenijo za potrebe zdravstva ozi-
roma turizma. V posameznih objektih je lah-
ko namembnost tudi drugačna, vendar mora 
biti usklajena, prilagojena ter namenjena za 
potrebe ostalih objektov. Vsi objekti so zgolj 
enoetažni. Posamezen objekt je dimenzije 
do 12.00 x 24.00 metrov. Komunalna uredi-
tev stavbnih zemljišč potrebnih za gradnjo in 
realizacijo Lokacijskega načrta Novi Grad je 
obveznost investitorja.

Parc. št. k.o. in ID 
nepremičnine m2 delež ki se prodaja status zemljišča Prostorsko 

izvedbeni akt

1515/4 1056-Dobrna, 
667749 1085 100 1085 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1515/2 1056-Dobrna, 
2791123 3064 100 3064 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1562 1056-Dobrna, 
675649 2316 100 2316 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1515/5 1056-Dobrna, 
1614969 449 100 449 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1515/3 1056-Dobrna, 
499816 1458 100 1458 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1516/1 1056-Dobrna, 
4448601 1855 100 1855 stavbno zemljišče LN Novi Grad



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 53 / 13. 7. 2012 / Stran 1625 

Parc. št. k.o. in ID 
nepremičnine m2 delež ki se prodaja status zemljišča Prostorsko 

izvedbeni akt

1516/2 1056-Dobrna, 
4952261 2272 100 2272 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1517/1 1056-Dobrna, 
4281411 1239 100 1239 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1517/2 1056-Dobrna, 
4113850 690 100 690 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1520 1056-Dobrna, 
596818 2338 100 2338 stavbno zemljišče LN Novi Grad

2021 1056-Dobrna, 
1311130 129 100 129 stavbno zemljišče LN Novi Grad

2014 1056-Dobrna, 
2133583 382 100 382 stavbno zemljišče LN Novi Grad

2015 1056-Dobrna, 
622241 252 100 252 stavbno zemljišče LN Novi Grad

2016 1056-Dobrna, 
5324103 447 100 447 stavbno zemljišče LN Novi Grad

2017 1056-Dobrna, 
622242 3146 100 3146 stavbno zemljišče LN Novi Grad

2020 1056-Dobrna, 
3141697 93 100 93 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1518/1 1056-Dobrna, 
5143595 709 100 709 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1518/2 1056-Dobrna, 
4975488 532 100 532 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1519 1056-Dobrna, 
1269021 2374 100 2374 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1341/1 1056-Dobrna, 
2456660 3687 100 3687 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1341/2 1056-Dobrna, 
441212 6446 100 6446 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1340 1056-Dobrna, 
4975487 2043 100 2043 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1339 1056-Dobrna, 
3295982 1773 100 1773 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1337 1056-Dobrna, 
4471715 2654 100 2654 stavbno zemljišče LN Novi Grad

1343/1 1056-Dobrna, 
2792810 19878 100 19878 stavbno zemljišče LN Novi Grad

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb: prodaja navede-
nih nepremičnin.

Ponudnik mora ponudbi za nakup nave-
denih nepremičnin priložiti potrdilo o vpla-
čani varščini v višini 10 % ponujene cene.

4. Ponudba za nakup nepremičnin mora 
vsebovati:

– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter 
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež 
ponudnika;

– navedbo nepremičnin, ki se kupujejo 
kot celota;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne;

– dokazilo o plačani varščini, s priloženo 
celotno številko računa za primer vračila 
varščine;

– kopijo osebnega dokumenta in kopijo 
davčne številke (fizične osebe);

– priglasitveni list (samostojni podjetniki 
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v po-
slovni register;

– potrdilo pristojnega davčnega urada 
o plačanih davkih, ki ni starejše od 30 dni;

– izpis iz sodnega registra, ne starejši od 
3 mesecev (pravne osebe);

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v pri-
meru, da se ponudba poda po pooblaščen-
cu;

– izjava o sprejemanju pogojev javne 
ponudbe;
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– izjavo o vezanosti na ponudbo do 
31. 10. 2012.

5. Najnižja ponudbena cena za nepre-
mičnine, ki so predmet prodaje pod točko 
2.1., znaša 48,00 €/m2, kar za 33367 m2, 
znese 1.601.616,00 €, brez 20 % DDV, ki 
ga plača kupec.

Najnižja ponudbena cena za nepremič-
nine, ki so predmet prodaje pod točko 2.2., 
znaša 35,00 €/m2, kar za 61311 m2 znese 
2.145.885,00 €, brez 20 % DDV, ki ga plača 
kupec.

Nepremičnine se prodajajo po posame-
znem sklopu v paketu kot celota.

6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja 
ponujena cena.

7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki plačajo varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene, in sicer za 
skop prodaje 2.1 v višini 160.161,60 €, 
za sklop prodaje 2.2. pa varščino v višini 
214.588,50 €, na transakcijski račun Obči-
ne Dobrna, št. 01355-0100003171. Plačana 
varščina bo izbranemu ponudniku vračuna-
na v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika;

c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;

d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od 
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu 
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;

e) celotno kupnino mora kupec poravnati 
v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo 
kupnine v roku je bistvena sestavina prav-
nega posla.

f) če kupec v določenem roku ne podpiše 
pogodbe, varščina zapade v korist Občine 
Dobrna in velja, da je kupec odstopil od 
pogodbe.

8. Objava javne ponudbe ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponu-
dnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za 
nepremičnine, ki so predmet prodaje po tem 
razpisu. Prodajalec lahko ustavi postopek 
prodaje do sklenitve pravnega posla.

9. Ponudba bo štela za pravočasno, če 
bo prispela najkasneje do 20. 8. 2012, do 
10. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna. Na zaprti kuverti mora biti 
pod naslovom občine vidno navedeno »Po-
nudba za nakup nepremičnin v lasti Obči-
ne Dobrna – nezazidana stavbna zemljišča 
v lasti Občine Dobrna znotraj LN in ZN v Do-
brni – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

10. Ponudniki so vezani na oddano po-
nudbo.

11. Prispele ponudbe bo odprla in oce-
nila komisija v osmih dneh od dneva, ko je 
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje 
ponudb ne bo javno

12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo komisija upoštevala kot kriterij višino po-
nujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik 
z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb 
z enako najvišjo ponudbeno ceno, se lahko 
izvede pogajanje, na katerega se povabi 
vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno 
ceno.

13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih 
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njiho-
va ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor 
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za 

dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec 
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb 
prodajalec ne bo upošteval.

14. Spremembe in dopolnitve Zazidalne-
ga načrta za del Zdraviliškega kompleksa 
v Dobrni, projekt št. 14-03, maj 2005 in Lo-
kacijski načrt Novi Grad, projekt št. 15-03, 
maj 2005, sta na vpogled na sedežu Občine 
Dobrna, po predhodni najavi.

15.) Za morebitne podrobnejše po-
datke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja 
ponudb se obrnite na Matejo Smrečnik, 
tel. 03/780-10-50 ali 03/780-10-53, e-pošta: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Občina Dobrna

Št. 255/2012 Ob-3438/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
48. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) Občina 
Bohinj objavlja

namero o oddaji stvarnega premoženja 
v najem in ustanovitvi služnosti in 

javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja v 

najem in ustanovitev služnosti
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: 

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 
Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju: občina), 
tel. 04/577-01-00, elektronska pošta: ob-
cina@bohinj.si.

2. Opis predmeta, ki se oddaja v najem
Predmet najema so deli komunalne in-

frastrukture – kabelske kanalizacije, ki se 
nahajajo na območju naselja Stara Fužina.

Komunalna infrastruktura se daje v na-
jem izključno skupaj z ustanovitvijo služno-
sti, ki je opisana v točki 3. Najemna pogodba 
se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo 
podaljšanja veljavnosti najemne pogodbe ali 
kasnejšega odkupa komunalne infrastruk-
ture. Za nakup komunalne infrastrukture se 
občina in izbrani najemnik lahko dogovorita 
tudi prej.

3. Opis predmeta podelitve služnosti
Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi 

ustanovitev služnostne pravice na zemljiščih 
v lasti občine za namen izgradnje, posta-
vitve, obratovanja, vzdrževanja in nadzora 
širokopasovnega omrežja elektronskih ko-
munikacij (v nadaljevanju: omrežje), opreme 
in drugih komunalnih vodov (v nadaljevanju: 
projekt).

Občina bo v korist izbranega ponudnika 
ustanovila služnost na delih nepremičnin, 
kjer leži komunalna infrastruktura, ki je pred-
met najema v tem postopku. Načrt komu-
nalne infrastrukture je razviden iz razpisne 
dokumentacije.

Služnost se podelijo za čas delovanja 
omrežja elektronskih komunikacij in dokler 
bo potrebno za doseganje javne koristi ozi-
roma bo v javnem interesu.

4. Namen oddaje stvarnega premoženja 
v najem in ustanovitev služnosti: Občina 
Bohinj je v letu 2009 že objavila razpis »Gra-
dnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih ko-
munikacij v Občini Bohinj«, z namenom, da 
izboljša omrežje elektronskih komunikacij. 
Zaradi nizke gostote naseljenosti oziroma 
visokih vlaganj na odjemnika ni bilo nobe-
nega zainteresiranega ponudnika. Občina 
je vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije 
gradila tudi kabelsko kanalizacijo, vendar ni 

uspela pridobiti ponudnika za širitev omrežja 
elektronskih komunikacij. V interesu občine 
je, da se zagotovi in pospeši omrežje elek-
tronskih komunikacij vsaj na območjih, kjer 
je kabelska kanalizacija že zgrajena.

5. Vrsta pravnih poslov, ki so predmet 
javnega zbiranja ponudb:

a) Oddaja komunalne infrastrukture v na-
jem;

b) Ustanovitev služnosti na zemljiščih 
v lasti občine za dosego postavljenega cilja.

Z izbranim ponudnikom bo občina skleni-
la dve ločeni pogodbi, in sicer Najemno po-
godbo ter Pogodbo o ustanovitvi služnosti.

6. Pogoji za sodelovanje v postopku jav-
nega zbiranja ponudb

V postopku javnega zbiranja ponudb 
lahko svoje ponudbe oddajo gospodarski 
sub jekti, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne 
dokumentacije (v nadaljevanju: ponudniki).

Ponudba mora biti pripravljena na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije in zloženi po vrstnem redu, ki je nave-
den v razpisni dokumentaciji. Ponudbi mora-
jo biti priložene tudi vse zahtevane priloge.

Natančneje so pogoji sodelovanja jav-
nega zbiranja ponudb opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji, ki je ponudnikom brezplačno 
dostopna na spletnih straneh Občine Bohinj: 
www.obcina.bohinj.si.

Ponudnik s sodelovanjem pri zbiranju 
ponudb potrjuje, da je seznanjen s sta-
njem predmeta najema in se odreka zah-
tevkom iz naslova stvarnih napak.

Vse dajatve in stroški pravnih poslov bre-
menijo ponudnika.

7. Merila za izbiro ponudnika:
– ponujena najemnina za komunalno in-

frastrukturo: 25 %,
– ponujena višina nadomestila za slu-

žnost: 25 %,
– čas, potreben za izgradnjo omrežja 

z 80 % pokritostjo: 50 %.
8. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati 

ponudnik
Ponudnik mora:
– biti v času oddaje ponudbe registriran 

za opravljanje dejavnosti, ki je v tem po-
stopku vezana na ustanovitev služnostne 
pravice in imeti dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti, ki je v tem postopku, vezana 
na ustanovitev služnostne pravice, kadar se 
tako dovoljenje zahteva;

– izpolnjevati naslednje reference – 
v preteklih 5 letih kot izvajalec ali podizva-
jalec izvedli vsaj 3 projekte s področja tele-
komunikacij, v minimalni skupni vrednosti 
100.000,00 €;

– imeti na razpolago strokovne, tehnič-
ne, kadrovske in druge kapacitete za izved-
bo vseh predvidenih del projekta;

– da ima oseba, odgovorna za izvedbo 
projekta, ustrezno izobrazbo ter usposoblje-
nost.

9. Objava javne ponudbe ne zavezuje 
občine, da bo z najugodnejšim ponudni-
kom sklenila najemno pogodbo in pogod-
bo o ustanovitvi služnosti za predmet tega 
razpisa.

Občina lahko kadarkoli do sklenitve prav-
nih poslov ustavi postopek javnega zbiranja 
ponudb in ne izbere nobenega ponudnika.

Občina v nobenem primeru ne povrne 
stroškov, ki so jih ponudniki imeli s pripra-
vo dokumentacije. Ponudnikom občina vrne 
vplačano varščino.

10. Ponudba bo štela za pravočasno, če 
bo prispela na sedež Občine Bohinj, Trigla-
vska cesta 27, 4264 Bohinjska Bistrica, naj-
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kasneje do 10. 8. 2012, do 10. ure. Na zaprti 
kuverti mora biti pod naslovom občine vidno 
navedeno »Ponudba za Projekt ŠPO – Ne 
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov ponudnika.

11. Ponudniki so vezani na oddano po-
nudbo, ki mora biti veljavna najmanj 3 me-
sece od roka za oddajo ponudb, to je do 
10. 11. 2012.

12. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 
13. 8. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi Občine 
Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska 
Bistrica.

13. Prispele ponudbe bo ocenila komisi-
ja predvidoma v 8 dneh od dneva odpiranja 
ponudb.

14. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo komisija upoštevala objavljena merila.

Najugodnejši je ponudnik, ki bo dosegel 
najvišje število točk.

Po prejemu in pregledu ponudb bo ob-
čina izbrala tri ponudnike, ki bodo dosegli 
najvišje število točk, jih povabila na dodatna 
pogajanja in izmed njih izbrala najugodnej-
šega ponudnika. V primeru, da bo zaintere-
siranih ponudnikov manj, se bodo pogajanja 
izvedla s tistimi ponudniki, ki bodo oddali 
pravilen in pravočasne ponudbe.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni pred-
vidoma najkasneje v roku 30 dni od roka 
odpiranja ponudb.

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo 
v roku 15 dni od prejema obvestila, da je 
izbran kot najugodnejši ponudnik.

Najemnik bo najemnino plačeval enkrat 
mesečno za tekoči mesec, na podlagi raču-
na, izdanega s strani občine.

Prav tako se v 15 dneh od začetka ve-
ljavnosti služnostne pogodbe in izdaje ra-
čuna s strani občine plača tudi nadomestilo 
za služnost.

15. Nepolne ponudbe: ponudniki, ki 
bodo predložili nepopolne ponudbe, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v roku 
5 dni od prejema poziva na dopolnitev ne bo 
dopolnjena, bo taka ponudba zavržena in je 
občina ne bo upoštevala pri izboru.

Nepravočasne ponudbe bodo neodprte 
vrnjene ponudnikom.

16. Razpisna dokumentacija za javno 
zbiranje ponudb je brezplačno dostopna na 
spletnih straneh Občine Bohinj: www.obci-
na.bohinj.si.

17. Informacije in pojasnila razpisne do-
kumentacije ponudniki pridobijo po elektron-
ski pošti: obcina@bohinj.si.

Vsako posamično pojasnilo ali odgovor 
na zastavljeno vprašanje bo posredovano 
zainteresiranemu ponudniku in objavljeno na 
spletni strani občine poleg javnega razpisa.

Občina Bohinj

Št. 257/12 Ob-3468/12
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tr-

žič, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10), 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Tržič za leto 2012 in Sklepa 
Občinskega sveta, sprejetega na 14. redni 
seji dne 14. 6. 2012 naslednje

javno zbiranje ponudb

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 
18, 4290 Tržič.

2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina 
– posamezni del št. 111, v stavbi št. 221, 
k.o. 2143 – Tržič (ID 5479594) z ID znakom 
2143-221-111; dvosobno stanovanje v 4. 
etaži, na SZ, s pripadajočimi kletnimi prosto-
ri, v izmeri 55,88 m2, v stanovanjski stavbi 
v Tržiču, Pot na Zali rovt 11, z ident. številko 
stavbe 2143-221, stoječe na parc. št. 385/2, 
k.o. Tržič (v nadaljevanju – stanovanje).

Stanovanje je oddano v najem za nedo-
ločen čas.

Najemnik ima v skladu z najemno pogod-
bo predkupno pravico, zato bo Občina Tržič 
v roku 7 dni po odpiranju ponudb stanovanje 
ponudila najemniku v odkup po ceni, kot jo 
bo ponudil najboljši ponudnik v okviru jav-
nega zbiranja ponudb (ponudbena cena) ter 
pod pogoji, kot so določeni v 19. točki tega 
javnega zbiranja ponudb. V primeru, da bo 
najemnik v roku 30 dni od prejema ponudbe 
Občine Tržič uveljavil predkupno pravico, se 
stanovanje proda najemniku – predkupne-
mu upravičencu.

Izhodiščna cena je 46.687,50 EUR. 
Cena je navedena brez davščin, ki jih plača 
kupec.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

4. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim 
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad 
izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo 
ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka 
izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi ponu-
dniki več najugodnejših ponudnikov lahko 
Komisija za vodenje in nadzor postopka raz-
polaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Tržič (Komisija):

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe,

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah določili 
najugodnejši ponudniki.

V primeru, da bo najemnik uvelja-
vljal predkupno pravico, se prodajna pogod-
ba sklene z njim.

5. Način in rok plačila kupnine: uspe-
šni ponudnik ali predkupni upravičenec, 
oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje 
v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Pro-
dajna pogodba je avtomatično razdrta, če 
kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 
Občina Tržič ima v tem primeru pravico ob-
držati varščino, ki jo je uspešni ponudnik 
plačal v postopku javnega zbiranja ponudb 
oziroma, ki jo je predkupni upravičenec pla-
čal ob izjavi, da uveljavlja predkupno pra-
vico.

7. Nakup na podlagi tega javnega zbi-
ranja ponudb se prične po poteku najmanj 
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani 
Občine Tržič, www.trzic.si, tako da javno zbi-
ranje ponudb velja do 3. 8. 2012, do 10. ure. 
Pisne ponudbe morajo prispeti do 3. 8. 2012 
do 10. ure, po pošti oziroma morajo biti do 
tega roka vročene osebno na naslov: Obči-
na Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 
4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri 
je potrebno navesti: »Ponudba za nakup 
stanovanja Pot na Zali rovt 11 – Ne odpiraj«.

8. Ponudniki so dolžni do 3. 8. 2012 do 
10. ure plačati varščino v višini 10 % od 
ponujene cene. Plačilo varščine pred začet-
kom odpiranja ponudb je pogoj za upošteva-
nje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na 
podračun enotnega zakladniškega računa 
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je 
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Ob-
močni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za 
nakup stanovanja Pot na Zali rovt 11«.

9. Javno odpiranje pravočasnih in pravil-
no označenih pisnih ponudb bo v mali sejni 
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, dne 3. 8. 2012 ob 10. uri.

10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva 
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim po-
nudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je 
izključena.

11. Plačana varščina, brez obresti, bo po 
končanem postopku javnega zbiranja po-
nudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo 
uspešni, v primeru uveljavljanja predkupne 
pravice pa vsem ponudnikom, in sicer v roku 
15 dni od dneva, ko poteče 30 dnevni rok za 
uveljavljanje predkupne pravice.

12. Interesenti se lahko seznanijo s po-
drobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogo-
vorijo za ogled nepremičnine pri Tomažu 
Ropretu, tel. 04/597-15-27.

13. Komisija lahko s soglasjem župana 
Občine Tržič postopek brez odškodninske 
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne 
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino 
brez obresti.

14. Na javnem zbiranju ponudb lahko 
sodelujejo državljani Republike Slovenije in 
državljani držav članic EU ter pravne ose-
be/samostojni podjetniki posamezniki s se-
dežem v Republiki Sloveniji ali v državah 
članicah EU.

15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti 
naslednje dokumente:

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta – osebne izkaznice ali potnega lista 
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike 
ter pooblaščence oziroma zastopnike),

– številko transakcijskega računa za pri-
mer vračila varščine ter davčno številko,

– priglasitveni list DURS (le za samostoj-
ne podjetnike posameznike),

– redni izpisek iz sodnega registra (le 
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 
30 dni od dneva vložitve ponudbe,

– notarsko overjeno pooblastilo za zasto-
panje v postopku javnega zbiranja ponudb, 
v primeru, da ponudnika zastopa poobla-
ščenec,

– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik 

sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja 
ponudb ter da je seznanjen, da je stanova-
nje oddano v najem za nedoločen čas ter da 
ima najemnik predkupno pravico.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno 
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.

16. Ponudbo, ki bo prispela po razpi-
snem roku (nepravočasna ponudba), ali pra-
vočasne, vendar nepopolne ponudbe, Ko-
misija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne 
glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente po-
nudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, 
tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi 
kupec.
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18. Izročitev stanovanja v posest kupcu 
se opravi po celotnem plačilu kupnine in 
stroškov.

19. Pogoji za sklenitev prodajne pogod-
be s predkupnim upravičencem

Občina Tržič stanovanje proda najemni-
ku – predkupnemu upravičencu pod pogoji:

– da predkupni upravičenec v roku 30 dni 
od prejema obvestila o prodaji stanovanja, 
s pisno in podpisano izjavo Občini Tržič spo-
roči, da uveljavlja predkupno pravico za na-
kup stanovanja po ceni, kot jo bo ponudil 
najboljši ponudnik v okviru javnega zbiranja 
ponudb (v nadaljevanju – ponudbena cena),

– da predkupni upravičenec k pisni izja-
vi predloži potrdilo o plačilu varščine v višini 
10 % od ponudbene cene,

– da predkupni upravičenec v pisni izjavi 
soglaša, da bo prodajno pogodbo sklenil 
v roku 15 dni od dne, ko bo Občina Tržič 
prejela njegovo pisno izjavo o uveljavlja-
nju predkupne pravice, ter da soglaša, da 
sme Občina Tržič v primeru, da v nave-
denem roku ne sklene prodajne pogodbe, 
zadržati njegovo varščino,

– da soglaša s pogoji iz 5., 6., 17., 18., 
21., 22. in 23. točke tega besedila javnega 
zbiranja ponudb.

20. V primeru, da predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal predkupne pravice, bo 
Občina Tržič z najugodnejšim ponudnikom 
sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od 
poteka roka 30 dni, v katerem bi predkupni 
upravičenec lahko uveljavil predkupno pra-
vico. Če izbrani ponudnik ne podpiše pro-
dajne pogodbe v navedenem roku iz razlo-
gov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina 
Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži nje-
govo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Ob-
čina Tržič ima pravico zadržati varščino tudi 
v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi.

21. Vpis lastninske pravice v zemljiško 
knjigo bo uredila Občina Tržič.

22. Občina Tržič bo kupcu izstavila no-
tarsko overjeno zemljiško knjižno dovolilo po 
prejemu celotne kupnine.

23. Nepremičnine se prodajajo po načelu 
»videno-kupljeno«.

24. To javno zbiranje ponudb se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.

Občina Tržič

 Ob-3469/12
Občina Gornja Radgona objavlja na 

podlagi 35., 36., 37. in 38. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Uradni list RS, št. 34/11) in Programa 
prodaje občinskega stvarnega premoženja 
Občine Gornja Radgona, naslednje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 4.E, v večstanovanjski 

stavbi Maistrov trg 6, v Gornji Radgoni, v ve-
likosti 58,73 m2 (dvosobno stanovanje v 1. 
nadstropju), na parc. št. 341, k.o. Gornja 
Radgona, s pripadajočim funkcionalnim ze-
mljiščem na parc. št. 340/3, k.o. Gornja Rad-
gona, za izhodiščno ceno 28.827,00 EUR.

2. Stanovanje št. 103, v večstanovanj-
ski stavbi Panonska 2, v Gornji Radgoni, 
v velikosti 73,65 m2 (dvosobno stanovanje 
v 1. nadstropju), na parc. št. 728/6 in 728/7, 
obe k.o. Gornja Radgona, s pripadajočim 

funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 728/1 
in 728/8, obe k.o. Gornja Radgona, za izho-
diščno ceno 24.860,00 EUR.

3. Poslovno-stanovanjska stavba na 
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritli-
čju in stanovanje v nadstropju), v velikosti 
111,48 m2, na parc. št. 718/1, k.o. Gornja 
Radgona (solastniški delež občine 43/68) 
s pripadajočim stavbnim zemljiščem, v ve-
likosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja 
Radgona (solastniški delež občine 130/144), 
vse skupaj deleži občine za izhodiščno ceno 
23.052,44 EUR. Novi lastnik občinskih de-
ležev se zavezuje, da bo na zemljišču parc. 
št. 718/2, k.o. Gornja Radgona sklenil slu-
žnostno pogodbo za pravico hoje in vožnje 
ter pravico parkiranja za potrebe stanovanj-
ske hiše in poslovnega prostora (trgovine) 
z lastnikoma sosednjega zemljišča, parc. 
št. 717, k.o. Gornja Radgona Mileno Basarič 
in Viljemom Dibelčarjem, ki sta jo dejansko 
izvrševala več kot petdeset let, in sicer zaradi 
dostopa do stanovanjske hiše in do poslov-
nega prostora (trgovina), ki se nahajata na 
navedeni parc. št. 717, k.o. Gornja Radgona.

4. Nezazidano stavbno zemljišče 
v Gornji Radgoni (v stanovanjskem nase-
lju na Tratah), v izmeri 848 m2, na parc. 
št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno ko-
munalno opremljeno, za izhodiščno ceno 
42.485,00 EUR.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stano-
vanja in poslovnega prostora s pripadajočim 
funkcionalnim zemljiščem ter nezazidanega 
stavbnega zemljišča, ne vključuje pa davka 
na promet nepremičnin ali DDV, komunalne-
ga prispevka, stroškov izvedbe in navezave 
komunalnih naprav in ostale infrastrukture, 
plačila priključitve na vodovodno omrežje, 
kanalizacijo, električno in telefonsko omrež-
je ter izdelave tehnične dokumentacije.

Stanovanja pod zap. št. 1 in 2. so zase-
dena, trenutni najemniki pa imajo na podlagi 
176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravi-
co. Na zemljišču, oziroma na nepremičnini 
pod zap. št. 4. je možna gradnja objektov 
v skladu z določili in pogoji Odloka o zazi-
dalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«.

II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo 

nepremičnin lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe pod naslednjimi pogoji:

– da v ponudbi navedejo nepremičnino 
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno 
ceno,

– da predložijo potrdilo o državljanstvu 
oziroma izpisek iz sodnega registra za prav-
ne osebe,

– da plačajo varščino v višini 10 % od 
izhodiščne cene na Podračun pri UJP, 
št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,

– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po 
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in 
plačati kupnino v 30 dneh po podpisu po-
godbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino 
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali 
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za 
nepremičnino ponudi višjo ceno.

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponud-
be v zaprti ovojnici (na ovojnici je obvezno 
navesti ime in priimek, oziroma ime pravne 
osebe s popolnim naslovom) najkasneje do 
7. 8. 2012, na naslov: Občina Gornja Rad-
gona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja 
Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin – Ponudba za od-
kup – Ne odpiraj«.

4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-

be oziroma izpisek iz sodnega registra za 
pravne osebe,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izhodiščne cene.

Varščina bo izbranemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, drugim pa bo brez obresti 
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri 
ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene kupopro-
dajne pogodbe oziroma ne plača kupnine 
v navedenem roku, se domneva, da je od-
stopil od nakupa, plačana varščina se mu 
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja 
Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziro-
ma DDV, stroške overitve pogodbe in stro-
ške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi 
kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji 
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 
12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja 
Radgona. Upoštevane bodo le pravilno 
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno 
prispele na naslov Občine Gornja Radgona. 
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo 
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti 
pismena pooblastila za zastopanje ponu-
dnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran 
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za 
oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po na-
čelu »videno – kupljeno«.

9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da 
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom skle-
ne pogodbo o prodaji.

10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen 
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavi-
na predmetnega javnega zbiranja ponudb 
za prodajo nepremičnin.

Vse podrobnejše informacije v zvezi 
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki 
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontak-
tna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

Občina Gornja Radgona

Št. 47803-63/2012 Ob-3474/12
Občina Radovljica na podlagi 7. člena 

Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 
19/00) in sklepa 17. seje Občinskega sveta 
Občine Radovljica z dne 20. 6. 2012, ter 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina 
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, 
tel. 04/537-23-00, faks 04/5314-684.

2. Predmet prodaje:
a) zemljišče, parc. št. 118/1, k.o. Rado-

vljica, v izmeri 700 m2.
Zemljišče v naravi predstavlja brežino, ki 

služi kot vrt k stanovanjskemu objektu.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša 

85.000,00 €.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina 

mora biti plačana v 15 dneh od notarske ove-
ritve prodajne pogodbe na transakcijski ra-
čun Občine Radovljica: 01302-0100007805, 
sklic: 00 3301-72210000.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku, je bistvena sestavina prodajne po-
godbe.
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5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rado-
vljica, Gorenjska c. št. 19, 4240 Radovljica, 
z oznako: Ponudba za nakup nepremični-
ne, Ne odpiraj. Rok: 31. 7. 2012, do 9. ure. 
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo 
do navedenega datuma prispele na naslov 
prodajalca.

6. Ponudniki morajo najkasneje do 30. 7. 
2012, do 11. ure, plačati varščino v višini 
10 % izklicne cene nepremičnine. Varščino 
je potrebno nakazati na transakcijski račun 
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, 
sklic: 00 3301-72210000.

Plačana varščina bo uspelemu ponu-
dniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

7. Pogoji za sodelovanje
V postopku zbiranja ponudb lahko so-

delujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije lahko 
postanejo lastniki nepremičnin.

V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti 
svoje točne osebne podatke (ime, priimek, 
naslov, davčno, matično in telefonsko števil-
ko), priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma 
izpisek iz registra, potrdilo o plačani varščini 
s točno številko računa za primer vračila, 
ponudbeno ceno v evrih ter natančno na-
vedbo nepremičnine.

8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponu-
dnikom se bo sklenila pogodba najkasneje 
v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik 
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz 
razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina 
Radovljica zadrži njegovo varščino.

9. Drugi pogoji: nepremičnina se prodaja 
v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stro-
ške v zvezi s prenosom lastništva (davek, 
stroške overitve, takso za vpis nepremičnine 
v zemljiško knjigo) nosi kupec.

10. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je ponudbena cena. Odpiranje po-
nudb bo opravila posebna komisija, ki bo 
izbrala najugodnejšega ponudnika.

11. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 
31. 7. 2012 ob 10. uri, v mali sejni dvora-
ni Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, 
Radovljica.

12. Upoštevane bodo samo pravilne po-
nudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali 
višje od izklicne cene.

13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni 
v 8 dneh od odpiranja ponudb.

14. Informacije: vsa dodatna pojasnila 
o nepremičnini in ostale informacije intere-
senti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna 
oseba Manca Tomažin, tel. 537-23-45, v de-
lovnih dneh od 20. do 30. julija 2012, od 11. 
do 12. ure.

15. Župan ali Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem s soglasjem župana lahko 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi.

Obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo z najugodnejšim ponudnikom, je izklju-
čena.

Občina Radovljica
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Št. 10100-8/2012-4 Ob-3445/12
Statut Sindikata upokojencev in inva-

lidov Slovenije, se hrani pri Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov, dne 2. 7. 2012, pod zaporedno šte-
vilko 208.

Evidence sindikatov
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 Ob-3444/12
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnev-

nik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom, IN, 
Nika, Moje zdravje, Razvedrilo, Razvedri-
lo za mlade, Mini razvedrilo, Modro Raz-
vedrilo, Humor v sliki – tematske slikov-
ne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna 
izdaja Razvedrila – Letni časi, Posebne 
izdaje Razvedrila, Tematske slikovne kri-
žanke.

Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih 
vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub-
ljana.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične 
osebe oziroma firma in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet 
odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic:

– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljub ljana 
– 35,11 %,

– Styria Media International AG, Schona-
ugasse 64, Graz – 25,74 %,

– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub-
ljana – 10,35 %,

– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, 
Ljub ljana – 15,94 %,

– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska 
ulica 14, Maribor – 6,52 %.

Imena članov uprave izdajatelja: predse-
dnik uprave Bojan Petan.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: na-
mestnik predsednika mag. Robert Krajnik, 
člani Simon Bilanče, Dejan Kovač, dr. Klaus 
Schweighofer.

Objave po Zakonu o medijih



Stran 1632 / Št. 53 / 13. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-3460/12
Na podlagi določil 592. člena Zakona 

o gospodarskih družbah družba AIRNAMI-
CS CAM, napredni snemalni sistemi d.o.o., 
obvešča javnost, da je bila 2. 7. 2012 v so-
dni register pri Okrožnem sodišču v Ljub-
ljani, pod številko Srg 2012/27177, vpisana 
pripojitev družbe AIRNAMICS CAM, napre-
dni snemalni sistemi d.o.o., k AIRNAMICS, 
napredni mehatronski sistemi d.o.o.

Z dnem vpisa pripojitve družba AIR-
NAMICS CAM, napredni snemalni sistemi 
d.o.o., preneha obstajati kot pravna oseba.

V skladu z določili 592. člena Zakona 
o gospodarskih družbah družba AIRNAMI-
CS, napredni mehatronski sistemi d.o.o.. 
nadalje obvešča in opozarja upnike obeh 
družb, ki sta bili udeleženi pri pripojitvi, da 
imajo v šestih mesecih po objavi vpisa pri-
pojitve v sodni register pravico zahtevati 
zavarovanje za njihove zapadle, negotove 
ali pogojne terjatve. To pravico lahko upniki 
uveljavijo samo, če verjetno izkažejo, da je 
zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihovih 
terjatev.

AIRNAMICS,  
napredni mehatronski sistemi d.o.o.

direktor
Marko Thaler

Št. 12-0109 Ob-3494/12
Skupščina družbe z omejeno odgovor-

nostjo Plaming Skupina, d.o.o., matična 
številka: 2253542000, ki je bila dne 6. 7. 
2012, je skladno z določbo drugega od-
stavka 495. člena ZGD-1 in 5. člena Druž-
bene pogodbe za družbe z omejeno odgo-
vornostjo Plaming Skupina, d.o.o., soglasno 
sprejela sklep o delnem vračilu naknadnih 
vplačil. Hkrati je skupščina ugotovila, da na-
knadna vplačila niso bila namenjena kritju 
osnovnega kapitala ob izgubi, da so osnovni 
vložki družbenikov v celoti vplačani, da druž-
ba nima izgub in nima neporavnanih obve-
znosti ter da vračilo ne bo imelo nikakršnega 
vpliva na kritje osnovnega kapitala družbe.

Skupni znesek vrnjenih naknadnih vpla-
čil znaša 210.000,00 EUR, ki bo razdeljen 
med družbenike skladno s sprejetimi sklepi 
skupščine.

Zaradi varstva upnikov bodo terjatve 
družbenikom vrnjene po poteku trimeseč-
nega roka, šteto od dneva te objave.

Plaming Skupina, d.o.o.
Zorko Šajn, direktor

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-3461/12
Janez Bojc, poslovodja družbe KD Ka-

pital, finančna družba, d.o.o. Firma v angle-
škem jeziku: KD Capital, investment com-
pany, Ltd., s sedežem na Dunajski cesti 63, 
1000 Ljub ljana, vpisana v Poslovni register 
Slovenije z matično številko 2318628000, 
objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega 
kapitala družbe na podlagi drugega od-
stavka 520. člena Zakona o gospodarskih 

družbah (ZGD-1), in sicer se osnovni kapital 
družbe, ki znaša 14.100.000,00 EUR, zmanj-
ša po rednem postopku, tako, da osnovni 
kapital družbe znaša 2.100.000,00 EUR. 
Poslovodja družbe poziva morebitne upni-
ke, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

KD Kapital d.o.o.

Sklici skupščin 

 Ob-3377/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Ele-

ktro Ljub ljana, d.d., uprava sklicuje

17. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana podjetja za distribucijo 

električne energije, d.d.,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2012, ob 10. uri, 

na sedežu družbe, v Ljub ljani, Slovenska 58, 
velika (sejna soba – I. nadstropje), z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog uprave je:
Za predsedujočo skupščini se imenuje 

Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalca glasov se imenujeta 

Egon Honda in Zdenka Krampušek.
Skupščini prisostvuje notarka Nataša 

Erjavec.
2. Seznanitev s poročili.
2.1 Seznanitev z revidiranim letnim po-

ročilom in konsolidiranim letnim poročilom 
družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; 
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila družbe 
Elektro Ljub ljana, d.d. in konsolidiranega 
letnega poročila Skupine Elektro Ljub ljana 
za leto 2011.

2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega 
sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporoči-
lom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih 
naložb Republike Slovenije (pregled poslo-
vanja določenih poslov).

2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega 
sveta o izplačilu regresa za letni dopust za 
leto 2012 in seznanitev s poročilom o izva-
janju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje 
kapitalskih naložb Republike Slovenije (opti-
mizacija stroškov dela).

Skupščina se seznani z revidiranim le-
tnim poročilom in konsolidiranim letnim po-
ročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revi-
zorja in pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi in potrditvi letnega poročila druž-
be Elektro Ljub ljana, d.d. in konsolidiranega 
letnega poročila Skupine Elektro Ljub ljana 
za leto 2011.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi 
s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje 
kapitalskih naložb Republike Slovenije (pre-
gled poslovanja določenih poslov).

Skupščina se seznani s prejemki članom 
vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje 
nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina 
se seznani tudi z izvajanjem 6. člena Zako-
na o prejemkih poslovodnih oseb v gospo-

darskih družbah v večinski lasti Republike 
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupno-
stih, Uradni list RS, št. 21/10 – (ZPPOGD).

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o izplačilu regresa za letni 
dopust za leto 2012 in se seznani s poro-
čilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije 
za upravljanje kapitalskih naložb Republike 
Slovenije (optimizacija stroškov dela).

Točka 2 je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice 
upravi družbe in nadzornemu svetu.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:
3.1. Bilančni dobiček družbe na dan 

31. 12. 2011 znaša 2.193.800,07 EUR, del 
dobička v višini 665.724,86 EUR se razdeli 
delničarjem v obliki dividend, del dobička 
v višini 1.528.075,21 EUR pa se razporedi 
v druge rezerve iz dobička.

Bruto dividenda na delnico znaša 
0,017 EUR na delnico. Dividende bo druž-
ba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva 
sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci 
za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so 
bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi 
KDD na dan zasedanja skupščine.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu 
2011 ter jima podeli razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za poslovno leto 2012.

Predlog nadzornega sveta je: za poo-
blaščenega revizorja za poslovno leto 2012 
skupščina imenuje revizijsko družbo BDO 
Revizija d.o.o.,Družba za revidiranje, Cesta 
v Mestni log 1, 1000 Ljub ljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom skle-

pa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim poročilom za leto 
2011, Poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila je delničarjem do-
stopno v tajništvu uprave družbe na naslo-
vu: Elektro Ljub ljana, d.d., Slovenska 58, 
Ljub ljana, in sicer vsak delavnik, od 9. do 
12. ure, v času od dneva objave sklica skup-
ščine do vključno dneva zasedanja skup-
ščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je sklic 
z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani 
družbe, www.elektro-ljubljana.si, na isti sple-
tni strani so objavljeni obrazci za prijavo na 
skupščino, obrazec za uresničevanje glaso-
valne pravice po pooblaščencu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Ljub-
ljana, d.d., Slovenska 58, 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, 

Objave gospodarskih družb
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če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo 
pošljejo na naslov: Elektro Ljub ljana, d.d., 
Slovenska 58, 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: Elektro Ljub ljana, d.d., 
Slovenska 58, 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.

Elektro Ljubljana d.d.  
predsednik uprave  

Andrej Ribič, spec. za menedž.

Št. 10/2012 Ob-3439/12
Na podlagi 295. člena (ZGD-1) in 41. čle-

na Statuta Kovinoplastike Lož družbe poo-
blaščenke d.d. uprava družbe sklicuje

14. redno skupščino
Kovinoplastike Lož  

družbe pooblaščenke d.d.,
ki bo 21. 8. 2012 ob 16. uri, v jedilnici Ko-

vinoplastike Lož v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 
57, 1386 Stari trg pri Ložu.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter 
ugotovitev prisotnosti notarke.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli An-

ton Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalce glasov se izvoli Meto 

Turk, Matjaža Lekan in Andrejo Buh. Ugo-
tovi se prisotnost vabljene notarke Drage 
Intihar.

2. Predložitev letnega poročila in poročilo 
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Nadzorni svet družbe pooblaščenke je 

na svoji 5. redni seji dne 21. 6. 2012 obrav-
naval Letno poročilo za leto 2011 in Revi-
zijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska 
družba KPMG Slovenija in ocenil, da letno 
poročilo vsebuje vse relevantne poslovne 
dogodke in podatke, skladno s slovenskimi 
računovodskimi standardi ter vsebuje ustre-
zne komentarje.

Z upoštevanjem poslovnih razmer in 
ključnih zunanjih dejavnikov, ki so omeje-
vali rast poslovanja in povečevali stroške, 
ocenjujejo rezultate, dosežene v letu 2011, 
kot dobre.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnic upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
31-1) Bilančni dobiček za leto 2011 

znaša 3.238.840 € in je sestavljen iz pre-
nesenih dobičkov preteklih let v višini 
2.921.247 € in čistega dobička za leto 2011 
v višini 319.193 €.

31-2) Bilančni dobiček v višini 
3.238.840 € ostaja nerazporejen, o njegovi 
uporabi bo odločala skupščina v naslednjih 
letih.

31-3) Skupščina podeljuje razrešnico 
Upravi in Nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2011 in s tem potrjuje njihovo 
uspešno delo.

4. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega 

sveta skupščina imenuje za revizorja družbe 
za poslovno leto 2012 revizijsko hišo KPMG 
Slovenija d.o.o.

Obrazložitev:
Revizijska hiša KPMG Slovenija je že 

vrsto let uspešno opravljala revizijske posle 
tako v Kovinoplastiki Lož d.d. kot v Kovi-
noplastiki Lož Družbi pooblaščenki d.d.,v 
slovenskem prostoru pa opravlja revizijske 
posle v številnih uglednih podjetjih in usta-
novah.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se 15. člen, ki se na novo 

glasi:
»Za vsak prenos delnic na drugo osebo 

je potrebno dovoljenje nadzornega sveta. 
Nadzorni svet da lahko dovoljenje za prenos 
delnic na drugo osebo, ki ni partner.

V primeru, da nadzorni svet ne dovoli 
prenosa delnic na tretjo osebo, uprava or-
ganizira odkup delnic s strani oseb, ki jim 
uprava oziroma nadzorni svet dovoli prido-
bitev delnic. Če ponujene delnice niso pre-
vzete, jih družba po preteku 12 (dvanajst) 
mesecev, če je to mogoče, odkupi za sklad 
lastnih delnic družbe po tržni ceni.

Kadar je pravni temelj za pridobitev del-
nic dedovanje, skupno premoženje zakon-
cev oziroma prodaja, opravljena v postopku 
prisilne izvršbe, lahko nadzorni svet zavrne 
izdajo soglasja le, če pridobitelju ponudi pre-
vzem teh delnic proti plačilu njihove tržne 
vrednosti. Če pridobitelj ponudbe, v roku 
enega meseca od prejema ponudbe, ne za-
vrne, se šteje, da jo je sprejel.«

Spremeni se 45. člen, ki se na novo 
glasi:

»Vsaka kosovna delnica razreda A z gla-
sovalno pravico zagotavlja en glas. Nobena 
pravna ali fizična oseba ne more glasovati 
za več kot 24 % delnic, če tako ne sklene 
nadzorni svet (15. člen). K delničarjevim del-
nicam se štejejo tudi delnice, ki pripadajo 
drugemu za delničarjev račun.

Če je delničar družba, se k njenim del-
nicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo od 
nje odvisni družbi ali njo obvladujoči družbi 
ali z njo koncernsko povezani družbi ali za 
račun takšnih družb tretje osebe.«

Obrazložitev:
S spremembo statuta se ukinejo doseda-

nje omejitve glede glasovanja na skupščini 
družbe.

Gradivo za skupščino delniške družbe je 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari 
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave 
družbe, vsak delovni dan, od 7. do 10. ure, 
od dneva sklica skupščine do dneva zase-
danja skupščine.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice na skupšči-

ni imajo delničarji, ki so vpisani v delniško 
knjigo na dan 16. 8. 2012 in ki bodo sami ali 
preko svojih zakonitih zastopnikov ali poo-
blaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na 
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica 
skupščine, to je do vključno sobote, 18. 8. 
2012.

Delničarji na skupščini glasujejo osebno, 
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi 
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skup-
ščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam 
prisotnih udeležencev.

Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se 
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt eno uro pred začetkom skup-
ščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne, to je 21. 8. 2012, ob 17. uri, v istem 
prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kovinoplastika Lož
družba pooblaščenka d.d.

Uprava družbe

Št. 2/2012 Ob-3440/12
Na podlagi 7.5. člena Statuta družbe Le-

snina MG oprema, Podjetje za inženiring, 
d.d., Ljub ljana, Parmova 53, sklicujem

25. sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 22. 8. 2012, ob 15. uri, 

v Lesnini, Parmova 53, Ljub ljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 
skupščine, za člane organov skupščine pa 
se izvolijo predlagani kandidati.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila 

družbe in poročila revizije za leto 2011.
Predlog sklepa: na podlagi predlo-

ga uprave in poročila revizorja se sprej-
me predlagano letno poročilo družbe za 
leto 2011.

3. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo 

uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu 
2011.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in seznanitev delničarjev s prejemki 
članov uprave.

Predlog sklepa: delničarjem se razdeli 
del dobička v višini 1.500,00 EUR, kar zna-
ša 3,00 EUR bruto na delnico. Dividende 
se izplačajo v roku 60 dni od zasedanja 
skupščine.

Preostali del dobička ostane nerazpo-
rejen.

5. Razrešitev stare in imenovanje nove 
uprave družbe.

Predlog sklepa: kot člana uprave se od-
pokliče član Boštjan Mencinger, za novega 
člana uprave se imenuje: Dušan Česen, ro-
jen 23. 7. 1955, stanujoč Verje 43a, Med-
vode – član.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za 
poslovno leto 2012 se imenuje revizijska 
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljub ljana, Tržaška 
cesta 134.
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7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 22. 8. 2012, 

ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena 
sklepčnost se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 15.30. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede 
na višino zastopanega osnovnega kapitala. 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej gla-
sujejo delničarji, ki so imetniki delnic konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko v skladu z določili ZGD 
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 
Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za 
objavo predloga sklepov v roku sedmih dni 
po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko 
na skupščini uresničujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu z določili ZGD.

Gradivo za zasedanje skupščine in vse 
listine ter obrazložitve, so vsem delničarjem 
na voljo v tajništvu družbe po objavi sklica 
do 22. 8. 2012, do 12. ure.

Če se bo seje udeležil pooblaščenec del-
ničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim 
pooblastilom.

Lesnina MG oprema Ljubljana 
predsednik uprave

Janez Janež

 Ob-3441/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 
24. člena Statuta Skupne pokojninske druž-
be d.d., Trg republike 3, Ljub ljana, uprava 
družbe sklicuje

15. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d.,  

Trg republike 3, Ljubljana,
ki bo dne 16. 8. 2012 ob 12. uri, v sejni 

sobi družbe v VIII. nadstropju, na Trgu repu-
blike 3, Ljub ljana.

Dnevni red skupščine in predlogi skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter ugotovitev, da je na skupščini pri-
soten notar Miro Košak iz Ljub ljane, ki bo 
sestavil zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Zlatka 

Kavčiča,
– za člana verifikacijske komisije: Lopatič 

Helena in Tomaž Završnik.
3. Predstavitev Letnega poročila Skupne 

pokojninske družbe d.d., Ljub ljana za po-
slovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 
2011, Poročila nadzornega sveta Skupne 
pokojninske družbe d.d., Ljub ljana za po-
slovno leto 2011 in informacije o prejemkih 
članov uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Skupne pokoj-

ninske družbe, Ljub ljana, se je seznanila 
z Letnim poročilom za poslovno leto, ki se 
je zaključilo 31. decembra 2011 in s Poroči-
lom nadzornega sveta Skupne pokojninske 
družbe d.d., Ljub ljana o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila. Prav tako se je skupščina 
seznanila z informacijo o prejemkih organov 
vodenja in nadzora v letu 2011.

4. Poročilo notranje revizije za leto 2011.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega 

mnenja nadzornega sveta Skupne pokojnin-
ske družbe d.d., Ljub ljana, skupščina sprej-
me poročilo notranje revizije za leto 2011 
v predloženem besedilu.

5. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepov:
Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-

mu svetu za poslovno leto 2011.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2011, 

ki znaša 2.500.475,31 EUR se uporabi na 
naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini 
2.491.335,00 EUR se uporabi za izplačilo 
dividend. Dividenda znaša 77,00 EUR na 
delnico in se izplača delničarjem, ki bodo 
vpisani v delniško knjigo drugi delovni dan 
po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo 
do 31. 12. 2012;

– del bilančnega dobička v višini 
9.140,31 EUR ostane nerazporejen.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev 

ugotavlja, da je član nadzornega sveta 
Anton Ribnikar podal odstopno izjavo dne 
14. 12. 2011.

Ugotavlja se, da nadzornemu svetu v se-
stavi Zlatko Kavčič, predsednik nadzornega 
sveta, Miran Vičič, namestnik predsednika 
in članom Tadej Čoroli, Mirjana Dimc Per-
ko, Dušan Drofenik, Janja Krašovec, Milan 
Marinič, Zdenko Pavček, Boštjan Vovk in 
Dušan Zorko v skladu z 18. členom statuta 
družbe preneha mandat dne 16. 8. 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da se 
za novo mandatno obdobje imenuje nadzor-
ni svet v sestavi: Čoroli Tadej, Dolenc Varja, 
Drofenik Dušan, Korber Srečko, Osolnik Vi-
demšek Mojca, Plantarič Primož in Resman 
Miha, se z dnem 17. 8. 2012 izvolijo za čla-
ne nadzornega sveta, ki zastopajo interese 
delničarjev;

Marinič Milan, Petrič Florjančič Darja, 
Pirnat Rajko in Senica Darja, se z dnem 
17. 8. 2012 izvolijo za člane nadzornega 
sveta, ki zastopajo interese zavarovancev.

Mandat članov nadzornega sveta je 
opredeljen s statutom družbe.

7. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta se za revizorja Skupne pokojninske 
družbe d.d., Ljub ljana, za leto 2012 imenuje 
revizijska družba KPMG Slovenije, podjetje 
za revidiranje, d.o.o.

8. Imenovanje pooblaščenega aktuarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in 

nadzornega sveta se za pooblaščenega 
aktuarja Skupne pokojninske družbe d.d., 
Ljub ljana, imenuje Liljan Belšak.

V skladu s 298. členom ZGD je predla-
gatelj sklepa pod točko 6. in 7. nadzorni 
svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa 
sta uprava in nadzorni svet družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot ime-
tniki delnic vpisani konec četrtega dne pred 
skupščino, to je 12. 8. 2012, v delniško 
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni 
družbi, d.d., Ljub ljana in ki osebno, po za-
stopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo 
svojo udeležbo na sedežu družbe, v času 
od objave tega sklica do vključno konec če-
trtega dne pred skupščino, to je 12. 8. 2012. 
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se 
v enakem roku prijavijo s pooblastilom.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastila za zasto-
panje na skupščini morajo biti predložena 
družbi v pisni obliki in morajo za fizične 
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov 
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum 
izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, 
za pravne osebe pa poleg dneva in kraja 

izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov 
pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih 
zastopnikov pooblastitelja.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dnevih po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki podajo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 ali predloge sklepov iz 
301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma vo-
lilni predlog se objavi in sporoči na način 
iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine, poslal 
družbi predlog za objavo v skladu z 300. 
oziroma 301. členom ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresniču-
je svojo pravico do obveščenosti v skladu 
z 305. členom ZGD-1.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu 
delnic po pošti.

Gradiva, ki so podlaga za odločanje 
skupščine pri posameznih točkah dnevne-
ga reda, so na vpogled na sedežu Skupne 
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan 
od dneva objave tega sklica do skupščine, 
od 9. do 13. ure.

Skupščina je sklicana za 12. uro. Če 
skupščina ob napovedani uri ne bi bila 
sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim 
redom istega dne ob 13. uri.

Skupna pokojninska družba d.d.
Uprava družbe

 Ob-3442/12
Uprava delniške družbe Metalka Com-

merce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub-
ljana, sklicuje

VII. skupščino družbe
Metalka Commerce d.d.,

ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2012, ob 9. uri, 
na naslovu Plemljeva ulica 2, Ljub ljana, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in organov skupščine.

2. Seznanitev z letnim poročilom druž-
be s poročilom nadzornega sveta družbe in 
mnenjem revizijske družbe Contura d.o.o. 
ter podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu družbe za poslovno leto 2011.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri 
dni pred skupščino in se pisno najavijo tako, 
da pisna prijava prispe k upravi družbe naj-
kasneje do četrtka, 17. 8. 2012. Pisne prija-
ve se pošlje na naslov: Metalka Commer-
ce d.d., »Prijava na skupščino«, Plemljeva 
ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničar-
ji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo 
z osebnim dokumentom ali pisnim poobla-
stilom.

Gradivo za skupščino je delničarjem na 
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik 
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med 10. in 12. uro na lokaciji Plemljeva 
ulica 2, Ljub ljana. Dodatne informacije in 
pojasnila dobite na tel. 01/230-75-30.

Metalka Commerce d.d.
Franc Ziherl – direktor

uprava

 Ob-3446/12
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške 

družbe Melamin kemična tovarna d.d. Ko-
čevje sklicuje uprava družbe

18. skupščino
delniške družbe Melamin  

kemična tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 12. uri, 

v sejni sobi, na sedežu družbe Tomšičeva 
9, v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika skupščine, 
dveh preštevalk glasov, notarja in zapisni-
karja.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: za predsednika 
skupščine se izvoli Tomo Jarni, za preštevalki 
glasov Petra Erjavec in Tina Kenda, za notar-
ja in zapisnikarja pa notarka Nina Češarek.

2. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička ter o podelitvi razrešnice članom nad-
zornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. 
Kočevje, in sicer ob seznanitvi z letnim po-
ročilom, revizijskim poročilom in poročilom 
nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil 
letno poročilo o poslovanju družbe v poslov-
nem letu 2011, ter podelitev nagrad članom 
nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

1. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno 
delo v poslovnem letu 2011.

2. Skupščina podeljuje razrešnico 
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odo-
brava njegovo delo v poslovnem letu 2011.

3. Bilančni dobiček družbe po stanju na 
dan 31. 12. 2011 v višini 3.006.982,24 EUR 
se uporabi za druge rezerve iz dobička.

4. Nadzornemu svetu družbe se 
v breme poslovnih stroškov preteklega 
leta izplača nagrada, v skupni bruto višini 
11.000,00 EUR, v razmerju sejnin. Nagra-
da se izplača v roku tridesetih dni po seji 
skupščine.

3. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-

dnjega sklepa:
Za člana nadzornega sveta se izvolita 

Roman Ambrož in Ksenija Poljanec.
Mandat sedanjim članom nadzornega 

sveta poteče 16. 12. 2012.
Mandat članom novega nadzornega sve-

ta začne teči od 17. 12. 2012 naprej.
4. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-

dnjega sklepa: za revizorja družbe za po-
slovno leto 2012 se imenuje revizijska druž-
ba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8, 
Ljub ljana.

5. Sprejem sklepa o plačilu in povračilu 
stroškov članom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Članom nadzornega sveta pripada me-
sečno plačilo za opravljanje funkcije člana 
NS v višini 400,00 EUR bruto, predsedniku 
pa v višini 600,00 EUR bruto.

Članom nadzornega sveta pripada za 
udeležbo na posamezni seji NS sejnina v vi-

šini 270,00 EUR bruto, predsedniku pa v vi-
šini 405,00 EUR bruto.

Plačila se letno revalorizirajo z rastjo ži-
vljenjskih stroškov.

Članom nadzornega sveta pripada po-
vračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z nji-
hovi delom v NS (dnevnice, stroški prevoza) 
v skladu s predpisi in akti družbe.

Sklep se uporablja od 17. 12. 2012 na-
prej.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pi-
sno prijavijo svojo udeležbo tako, da družba 
prijavo prejme najpozneje konec četrtega 
dne pred skupščino in ki so kot imetniki del-
nic vpisani v centralnem registru nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 
24. 8. 2012 (presečni dan).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo 
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine. Delničarji lahko zahteve za 
dodatne točke dnevnega reda družbi po-
šljejo tudi po elektronski pošti, na naslov: 
skupscina@melamin.si.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali 
volilne predloge. Predlog delničarja se obja-
vi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh 
po objavi sklica skupščine, poslal družbi ra-
zumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, 
da bo na skupščini ugovarjal predlogu orga-
na vodenja ali nadzora in da bo delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.Volilnega 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 
obravnavajo na sami skupščini. Delničarji 
lahko predloge sklepov in volilne predloge 
družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, na 
naslov: skupscina@melamin.si.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in 
obrazložitvijo točk dnevnega reda

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko 
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled 
na sedežu družbe, v splošnem kadrovskem 
sektorju, vsak delovni dan od dneva objave 
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. 
do 12. ure.

Gradivo za skupščino je objavljeno in 
delničarjem dostopno na spletni strani druž-
be: www.melamin.si.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

pravico do obveščenosti v skladu s prvim 
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem 
mora uprava na skupščini dati delničarjem 
zanesljive podatke o zadevah družbe, če 
so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 

so dostopne na spletni strani družbe, www.
melamin.si.

Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi naj-
kasneje ob začetku zasedanja skupščine 
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja 
shranjeno pri družbi.Obrazec za uresniče-
vanje glasovalne pravice po pooblaščencu 
je dostopen na spletni strani družbe. Po-
oblastilo je lahko posredovano družbi po 
elektronski pošti: skupscina@melamin.si, in 
sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba 
si pridržuje pravico do preveritve avtentič-
nosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki 
posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Udeležence skupščine prosimo, da se 
prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol 
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo 
vpisali na seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne 
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo 
na skupščini.

Skupno število vseh izdanih delnic druž-
be Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) 
je na dan sklica skupščine 449.872. Vsa-
ka delnica daje na skupščini en glas. Sku-
pno število glasovalnih pravic iz delnic je 
449.872.

Melamin 
 kemična tovarna d.d. Kočevje

direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

 Ob-3458/12
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta delniške družbe Pla-
ma-pur d.d. Podgrad, upravni odbor sklicuje

18. sejo skupščine delničarjev
delniške družbe Plama-pur Podgrad,
ki bo v torek, dne 21. 8. 2012, ob 10. uri, 

v sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu 

upravnega odbora.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje va-

bljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila in poro-

čila nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
in potrditve letnega poročila za poslovno 
leto 2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa št. 3.1:
Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 

31. 12. 2011 v višini 5.435.327,88 EUR se 
ne razporedi.

Predlog sklepa št. 3.2:
Skupščina potrjuje in odobrava delo 

uprave in nadzornega sveta in jima podelju-
je razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa št. 4.1:
Za revizijo računovodskih izkazov za po-

slovno leto 2012 se imenuje revizijsko druž-
bo KPMG Slovenija d.o.o.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5.1:
Skupščina sprejema predlagane spre-

membe statuta.
6. Imenovanje člana upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 6.1:
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Za člana upravnega odbora se izvoli 
Jože Ceglar. Imenovanje velja z dnem vpi-
sa sprememb v sodni register.

7. Določitev višine sejnin članom UO.
Predlog sklepa št. 7.1:
Člani UO za udeležbo na seji prejmejo 

sejnino, ki znaša 20,00 EUR.
8. Seznanitev z izvoljenim članom UO 

– predstavnikom delavcev.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev za člana upravnega odbora predstavni-
ka delavcev družbe izvolil Dekleva Marijana 
do izteka mandata sveta delavcev, tj. do 
18. 4. 2013.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem 
na vpogled v tajništvu družbe vsak delov-
ni dan med 11. in 13. uro, od dneva ob-
jave sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine. Prav tako je gradi-
vo dostopno na spletnih straneh družbe, 
www.plama-pur.si. Podatki iz tretjega od-
stavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na 
spletni strani družbe: www.plama-pur.si.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. V skladu s tretjim odstav-
kom 298. člena ZGD-1 bodo objavljene tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede ka-
terih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine. Delničarji lahko zahteve za do-
datne točke dnevnega reda družbi pošljejo 
tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: 
skupscina@plama-pur.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Na enak način kot ta 
sklic skupščine bodo objavljeni tisti predlogi 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sed-
mih dneh po objavi tega sklica skupščine 
in ki bodo izpolnjevali pogoje iz prvega od-
stavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničar lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporoči po elektronski 
pošti, in sicer na elektronski naslov: skup-
scina@plama-pur.si.

Delničarji lahko svojo pravico do obve-
ščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 ure-
sničujejo na skupščini.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic.

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 na dan 17. 8. 2012, njihovi 
pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za 
uresničevanje glasovalne pravice po po-
oblaščencu je dostopen na spletni strani 
družbe. Pooblastilo je lahko posredovano 
družbi po elektronski pošti (skupscina@pla-
ma-pur.si) in sicer v skenirani obliki kot pri-
ponka. Družba si pridržuje pravico do pre-

veritve avtentičnosti delničarja oziroma 
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po 
elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice delničarjev, 
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je 
pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na 
sedež družbe najkasneje do 17. 8. 2012. 
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic 
za glasovanje. V primeru, da ob napoveda-
nem času skupščina ne bo sklepčna, bo 
ponovno zasedanje skupščine istega dne 
ob 11. uri, v istih prostorih. V tem primeru 
bo skupščina sklepčna ne glede na število 
prisotnih delničarjev.

Plama-pur d.d. Podgrad
Upravni odbor

Št. 153/012 Ob-3463/12
Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Pro-

izvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči 
d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, sklicuje 
uprava družbe

16. redno skupščino družbe
TKK Pro izvodnja kemičnih izdelkov 

Srpenica ob Soči d.d.,  
Srpenica 1, 5224 Srpenica,

ki bo v petek, 31. 8. 2012, ob 14. uri, na 
sedežu družbe TKK Srpenica d.d. v Srpeni-
ci, Srpenica 1, v sejni sobi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta št. 1.1.
Za predsednika skupščine se izvoli Ale-

ksandra Leban.
Za preštevalki glasov se imenujeta Ro-

mana Melinc in Nika Muznik.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard 

Sivec.
2. Seznanitev skupščine z Letnim po-

ročilom družbe TKK Srpenica d.d. za leto 
2011 in Konsolidiranim letnim poročilom za 
leto 2011, skupaj s Poročilom neodvisnega 
revizorja, seznanitev s Poročilom nadzorne-
ga sveta družbe o preveritvi letnega poroči-
la, seznanitev skupščine s prejemki članov 
organov vodenja in nadzora, ki so jih za 
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslov-
nem letu 2011, sprejem sklepa o uporabi 
bilančnega dobička za leto 2011 ter podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 
za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta št. 2.1.

Skupščina se seznani z Letnim poroči-
lom družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2011 
in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 
2011, skupaj s Poročilom neodvisnega revi-
zorja, s Poročilom nadzornega sveta družbe 
o preveritvi letnega poročila ter s prejemki 
članov organov vodenja in nadzora, ki so 
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v po-
slovnem letu 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta št. 2.2.

Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 
5.528.669,02 EUR se uporabi:

– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
v višini 2.000.000,00 EUR

– za prenos v naslednje leto v višini 
3.528.669,02 EUR; o uporabi bo odločala 
skupščina v naslednjih letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta št. 3.2.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta družbe TKK Srpenica 
d.d. v poslovnem letu 2011 in jima podeli 
razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 3.1.
Skupščina imenuje za revizorja družbe 

TKK Srpenica d.d. za poslovno leto 2012 
revizijsko družbo ABC Revizija, družba za 
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 
cesta 101, 1000 Ljub ljana, Slovenija.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalnih pravic

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje na skupšči-

ni mora biti pisno in predloženo družbi ter 
shranjeno na sedežu družbe najkasneje 
3 dni pred skupščino in ves čas trajanja 
pooblastilnega razmerja.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo tisti 
delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili na-
slednja pogoja:

– ki bodo, najpozneje konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, pisno pri-
javili svojo udeležbo na skupščini;

– osebno v tajništvu družbe Srpe-
nica 1;

– ali priporočeno po pošti;
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v del-

niško knjigo, ki se vodi pri centralnem regi-
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi 
Ljub ljana d.d., konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: 
presečni dan).

O vseh točkah dnevnega reda bo glaso-
vanje javno. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz 
sodnega /poslovnega registra.

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 predložiti predlog sklepa, 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 vložitev 
zahteve za dodatno točko dnevnega reda, 
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje 
sedem dni po objavi sklica skupščine. Upra-
va družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne 
točke dnevnega reda, glede katerih bodo 
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz člena 300 ZGD-1 ali volilne predloge za 
volitve članov nadzornega sveta ali revizor-
jev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi oziroma sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti 
družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica 
skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 
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člena 300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno 
utemeljeni.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, ki vključuje:
– Obrazložitve in utemeljene predloge 

sklepov s prilogami;
– Letno poročilo družbe TKK Srpenica 

d.d. za leto 2011;
– Konsolidirano letno poročilo Skupine 

TKK za leto 2011;
– Poročilo neodvisnega revizorja;
– Poročilo nadzornega sveta o preveritvi 

letnega poročila družbe TKK Srpenica d.d. 
za leto 2011

je delničarjem na vpogled na sedežu 
družbe od dneva objave sklica skupščine do 
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak 
delavnik med 13. in 15. uro. Sklic skupšči-
ne je objavljen na spletnem naslovu druž-
be TKK Srpenica d.d.: http://www.tkk.si/ od 
dneva objave sklica skupščine do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

TKK Pro izvodnja kemičnih izdelkov 
Srpenica ob Soči d.d.

Uprava družbe

 Ob-3479/12
Na podlagi Statuta delniške družbe 

Oniks Invest d.d. in 295. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

6. redno skupščino
delniške družbe Oniks Invest d.d.,
ki bo dne 14. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni 

sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26, 
Jesenice.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev or-

ganov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gre-

gor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev:
– sprejetega revidiranega letnega poro-

čila in poročila upravnega odbora o preve-
ritvi letnega poročila za poslovno leto 2011,

– sprejetega revidiranega konsolidirane-
ga letnega poročila in poročila upravnega 
odbora o preveritvi konsolidiranega letnega 
poročila za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim re-

vidiranim letnim poročilom družbe Oniks In-
vest d.d. za poslovno leto 2011, in Poročilom 
upravnega odbora o preveritvi letnega poro-
čila ter sprejetim revidiranim konsolidiranim 
letnim poročilom družbe Oniks Invest d.d. za 
poslovno leto 2011 in Poročilom upravnega 
odbora o preveritvi konsolidiranega letnega 
poročila.

2.2. Skupščina se seznani z informaci-
jo o prejemkih članov upravnega odbora 
v letu 2011.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička za leto 2011 in o po-
delitvi razrešnice upravnemu odboru.

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega 

dobička.
Na dan 31. 12. 2011 znaša bilanč-

ni dobiček družbe Oniks Invest d.d. 
5.357.568,69 EUR. Bilančni dobiček se ne 
razporedi in v celotnem znesku ostane kot 

preneseni dobiček, o uporabi katerega bo 
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje čla-

nom upravnega odbora in izvršnemu direk-
torju razrešnico za poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za 
revizorja za poslovno leto 2012 revizijsko 
družbo IN REVIZIJA Družba za revidiranje 
in svetovanje d.o.o., Ljub ljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega 
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prija-
va in pooblastilo prispeta na sedež družbe 
najkasneje konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastila za zastopanje 
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda 
skupščine

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 skupščina odloča ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zado-
šča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 
7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog 
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skup-
ščini ugovarjal predlogu organa vodenja 
ali nadzora in da bo druge delničarje pri-
pravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresniču-

je svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po 
katerem mora poslovodstvo na skupščini 
dati delničarjem zanesljive podatke o zade-
vah družbe, če so potrebni za presojo točk 
dnevnega reda.

Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine, 

vključno z letnim poročilom in poročilom 
upravnega odbora ter s predlogi sklepov in 
obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, 
je na vpogled v tajništvu družbe, vsak de-
lovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.

Oniks Invest d.d.

 Ob-3480/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 22. člena Sta-
tuta delniške družbe Projektiva – Inženiring 
Celje, d.d., Opekarniška 15d, Celje, uprava 
sklicuje

11. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva – Inženiring 

Celje,d.d.,
ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 9. uri, v sej-

ni sobi CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.

2. Seznanitev skupščine s Poročilom 
nadzornega sveta o sprejetem letnem po-
ročilu za leto 2011, sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička za poslovno leto 2011, 
seznanitev s prejemki uprave in članov nad-
zornega sveta družbe za leto 2011, podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 
družbe za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet družbe predla-
gata k točkam dnevnega reda skupščine 
naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta k točki. 1:

Za predsednico skupščine se izvoli Da-
rinka Rom Krajnc.

Za preštevalki glasov se izvolita Gordana 
Verk in Nataša Riva.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gre-
gor Kovač iz Celja.

2. Seznanitev skupščine s Poročilom 
nadzornega sveta o sprejetem letnem po-
ročilu za leto 2011, sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička za poslovno leto 2011, 
seznanitev s prejemki uprave in članov nad-
zornega sveta družbe za leto 2011, podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 
družbe za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta k točki. 2:

2.1. Skupščina se je seznanila s Poroči-
lom nadzornega sveta o sprejetem letnem 
poročilu za leto 2011.

2.2.
a) Višina bilančnega dobička po stanju 

na dan 31. 12. 2011 znaša 161.753,00 EUR.
b) Bilančni dobiček v višini 

161.753,00 EUR ostane v celoti nerazpore-
jen in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

2.3. Skupščina se je seznanila z infor-
macijo o prejemkih uprave in članov nadzor-
nega sveta družbe, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2011.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in ute-

meljitvijo sklepov, letno poročilo in poroči-
lo nadzornega sveta, podatki o prejemkih 
uprave in članov nadzornega sveta v letu 
2011 in ostalo gradivo, je na vpogled delni-
čarjem na sedežu družbe, Opekarniška 15d, 
Celje, vsak delavnik, v tednu od 8. do 10. ure 
od dneva objave tega sklica skupščine do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava 
bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
javila tiste predloge, ki bodo poslani druž-
bi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki 
bodo razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
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in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog. Na-
sprotni oziroma volilni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti 

v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati 
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-
nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni 
odgovori in podatki potrebni za presojo točk 
dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-

vadnih delnic in prinosniških delnic oziroma 
njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nad-
zornega sveta in uprave. Delničarji lastni-
ki prinosniških delnic so dolžni prinosniške 
delnice tri dni pred zasedanjem skupščine 
deponirati pri notarju in se na skupščini iz-
kazati s potrdilom. Glasovalno pravico imajo 
delničarji s številom glasov, ki je enako šte-
vilu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane 
v delniški knjigi konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine in ki najkasneje konec 
četrtega dne pred skupščino upravi družbe 
pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica 
velja 1 glas. Udeleženci se pred sejo skupšči-
ne prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred 
začetkom zasedanja. V sprejemni pisar-
ni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati 
seznam navzočih udeležencev in prevzeti 
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za 
udeležbo na skupščini, in druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične 
osebe mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, navodila za glasovanje, kraj in datum, 
podpis pooblastitelja ter podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani 
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez 
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzo-
či delničarji, ki zastopajo 26 % osnovnega 
kapitala.

Projektiva – Inženiring Celje d.d.
direktor

Dušan Kovačevič

Št. 10191 Ob-3481/12
Na podlagi točke Zakona o gaospodar-

skih družbah in 7.3 Statuta Gradbenega 
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 
Radlje ob Dravi, uprava delniške družbe 
sklicuje

18. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d., 

Mariborska cesta 40,  
2360 Radlje ob Dravi,

ki bo v torek, dne 14. 8. 2012, ob 17. uri, 
v sejni sobi na poslovnem naslovu družbe, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in 
dveh preštevalcev glasov).

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Za predsednika skupščine se izvoli odve-
tnik Kristijan Anton Kontarščak, preštevalki 
glasov pa Tadeja Kovačič in Lidija Oder.

2. Seznanitev z Letnim poročilom za 
leto 2011, s konsolidiranim letnim poročilom 
za leto 2011, poročilom revizorja in poroči-
lom nadzornega sveta o pregledu letnega 
in konsolidiranega letnega poročila za leto 
2011 ter odločanje o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu za njuno delo 
v letu 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Skupščina podeli upravi razrešnico za 
poslovno leto 2011, s čimer potrdi in odobri 
njeno delo v tem letu.

Skupščina podeli nadzornemu svetu raz-
rešnico za poslovno leto 2011, s čimer se 
potrdi in odobri njegovo delo v tem letu.

3. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Osnovni kapital družbe se poveča za 
870.200,90 EUR iz 864.730,43 EUR, tako 
da po povečanju znaša 1.734.931,33 EUR.

Osnovni kapital se poveča s preobliko-
vanjem drugih postavk lastnega kapitala 
v osnovni kapital in sicer se v osnovni kapi-
tal preoblikujejo:

– kapitalske rezerve iz 5. točke prvega 
odstavka 64. člena ZGD-1 – zneski na pod-
lagi poenostavljenega zmanjšanja osnov-
nega kapitala z umikom delnic v znesku 
39.843,57 EUR,

– kapitalske rezerve iz 6. točke prve-
ga odstavka 64. člena ZGD-1 – zneski 
na podlagi odprave splošnega prevre-
dnotovalnega popravka kapitala v znesku 
830.357,33 EUR, ki so izkazane v zadnji 
bilanci stanja po stanju na dan 31. 12. 2011, 
ki je sestavni del sprejetega letnega poročila 
za leto 2011.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede 
brez izdaje novih delnic ampak se zaradi 
povečanja osnovnega kapitala zgolj pove-
ča pripadajoči znesek posamezne kosovne 
delnice.

Bilanca stanja po stanju na dan 31. 12. 
2011, ki je podlaga za ta sklep, je bila pre-
gledana s strani revizorja, ki je revidiral za-
dnje računovodske izkaze in je k njej dal 
mnenje brez pridržka.

Nadzorni svet je pooblaščen, da:
– uskladi ta sklep z morebitnimi sklepi 

sodišča, tako da se bo povečanje osnov-
nega kapitala na podlagi tega sklepa lahko 
vpisalo v sodni register,

– da sprejme spremembe Statuta, s ka-
terimi uskladi Statut s tem sklepom.

4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Osnovni kapital družbe se 
zmanjša iz (v skladu s sklepom iz 
3. točke te skupščine povečanim osnov-
nim kapitalom) 1.734.931,33 EUR za 
1.244.931,33 EUR, tako da po zmanjšanju 
znaša 490.000,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala je name-
njeno prenosu zneska zmanjšanja osnovne-
ga kapitala v kapitalske rezerve.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede s prenosom v kapitalske rezerve za-
radi strukturiranja osnovnega kapitala, ki 
bo omogočil povečanje osnovnega kapitala 
strateškemu partnerju z novimi vložki v za-
meno za nove delnice, ki bodo predstavljale 
več kot 50 % osnovnega kapitala.

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega 
kapitala je dopustno, ker:

– so se v skladu s sklepom št. 3 iz te 
skupščine sprostile oziroma uporabile vse 
kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv 
iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena 
ZGD-1, katerih vsota ne dosega 10 % po 
zmanjšanju osnovnega kapitala,

– čisti dobiček poslovnega leta ter prene-
seni dobiček ne obstaja.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z zmanjšanjem pripadajočega zneska 
posamezne kosovne delnice.

Zmanjšanje osnovnega kapitala temelji 
na bilanci stanja, ki jo družba sestavi po vpi-
su sklepa o povečanju osnovnega kapitala 
iz 3. točke te skupščine v sodni register in ki 
izkazuje izpolnjevanje pogojev za zmanjša-
nje osnovnega kapitala.

Nadzorni svet je pooblaščen, da:
– uskladi ta sklep z morebitnimi sklepi 

sodišča, tako da se bo zmanjšanje osnov-
nega kapitala na podlagi tega sklepa lahko 
vpisalo v sodni register,

– da sprejme spremembe Statuta druž-
be, s katerimi uskladi Statut družbe s tem 
sklepom.

Ta sklep začne veljati, ko bo v sodni 
register vpisano in začelo veljati povečanje 
osnovnega kapitala na podlagi sklepa o po-
večanju osnovnega kapitala, ki je sprejeto 
pri 3. točki dnevnega reda te skupščine.

5. Povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi denarnimi vložki in z izključitvijo predno-
stne pravice.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Osnovni kapital družbe se poveča za 
500.000,00 EUR iz 490.000,00 EUR na 
990.000,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede 
z novimi denarnimi vložki.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede 
z izdajo 52.863 novih navadnih imenskih 
kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot 
obstoječe delnice in sicer imajo naslednje 
bistvene sestavine:

– identifikacijski podatki izdajatelja:
– firma: Gradbeno podjetje Radlje d.d.,
– skrajšana firma: GP Radlje d.d., 
– sedež: Radlje ob Dravi,
– poslovni naslov: Mariborska 

cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi,
– matična številka: 5075505000,
– davčna številka: SI75856948,  

– vrste delnice: imenske, navadne, ko-
sovne delnice,

– skupno število novo izdanih delnic: 
52.863,

– glasovalna pravica: delnice dajejo gla-
sovalno pravico.

Glede na novo izdajo delnic se število 
obstoječih navadnih imenskih delnic poveča 
iz 51.806 na 104.669 delnic.

Emisijski znesek, po katerem se del-
nice vpisujejo in vplačajo delnice, znaša 
9,46 EUR za eno delnico, kar je potrebno 
v celoti vplačati v roku 8. dni od uspešnega 
vpisa delnic. Znesek vplačanih sredstev, ki 
presega znesek povečanja osnovnega kapi-
tala, se izkaže v kapitalskih rezervah.

Osnovni kapital se poveča z novimi de-
narnimi vložki, ki jih v sorazmerju s svojim 
deležem v osnovnem kapitalu vpisujejo ob-
stoječi delničarji. Kolikor v skladu s prejšnjim 
stavkom izračunani delež novih delnic, do 
vpisa katerih je upravičen posamezni delni-
čar, ni celo število delnic, se celo število del-
nic izračuna tako, da se decimalno število 
zaokroži na najbližjo višjo ali nižjo celo šte-
vilo delnic. Rok za vpis je 14. dni od objave 
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poziva delničarjem. Vpisovanje s strani ob-
stoječih delničarjev je uspešno, če obstoječi 
delničarji v skladu s tem sklepom vpišejo 
vseh 52.863 novih delnic.

Če vpisovanje s strani obstoječih delni-
čarjev ni uspešno, ker obstoječi delničar-
ji niso vpisali vseh 52.863 novih delnic, se 
osnovni kapital poveča z novim denarnim 
vložkom strateškega partnerja, ki vpiše in 
vplača vseh 52.863 novih delnic. V tem pri-
meru izgubijo učinek morebitne vpisne izjave 
obstoječih delničarjev in se prednostna pra-
vica obstoječih delničarjev do vpisa izključi.

Ta sklep začne veljati, ko bo v sodni re-
gister vpisano in bo začelo veljati zmanjša-
nje osnovnega kapitala na podlagi sklepa, 
ki je sprejeto pri 4. točki dnevnega reda te 
skupščine.

Nadzorni svet je pooblaščen, da:
– uskladi ta sklep z morebitnimi sklepi 

sodišča, tako da se bo povečanje osnov-
nega kapitala na podlagi tega sklepa lahko 
vpisalo v sodni register,

– da sprejme spremembe Statuta, s ka-
terimi uskladi Statut s tem sklepom.

Ta sklep začne veljati, ko bo v sodni re-
gister vpisano in začelo veljati zmanjšanje 
osnovnega kapitala na podlagi sklepa, ki 
je sprejeto pri 4. točki dnevnega reda te 
skupščine.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog nadzornega sveta:
Za revizorja letnega in letnega konsoli-

diranega poročila Gradbenega podjetja Ra-
dlje d.d. za leto 2012 skupščina imenuje 
ABC revizija d.o.o., družba za revizijo in 
sorodne storitve, Dunajska cesta 101, 1000 
Ljub ljana.

7. Imenovanja članov nadzornega sveta 
in seznanitev z imenovanjem člana nadzor-
nega sveta, ki je predstavnik delavcev.

Predlog nadzornega sveta:
Zaradi prenehanja mandata obstoječim 

članom nadzornega sveta, ki so predstavniki 
delničarjev, se za nove člane nadzornega 
sveta Gradbenega podjetja Radlje d.d., ki 
zastopajo interese delničarjev za manda-
tno obdobje 4. let od 31. 8. 2012 izvolijo: 
Hartman Tomaž, Vuhred 24, 2365 Vuhred, 
Komar Silvo, Kotlje 92, 2394 Kotlje.

Skupščina se seznani s sklepom Sveta 
delavcev družbe Gradbeno podjetje Radlje 
d.d. z dne 3. 4. 2012, s katerim se za man-
datno obdobje štirih let od dne 31. 8. 2012 
dalje izvoli Tomaž Karničnik, naslov Ulica 
Eve Lovše 14, 2000 Maribor, kot član nad-
zornega sveta, ki predstavlja delavce.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v del-
niško knjigo pri KDD po stanju na konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v 
nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno 
napoved udeležbe je družba prejela vsaj 
3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu 
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in 
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki 
ali pooblaščenci.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda, ne 

sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda.

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.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-

ga reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: 
nasprotni predlogi) ali predloge za volitve 
članov nadzornega sveta, uprave ali revi-
zorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljeva-
nju: volilni predlog). Nasprotni oziroma vo-
lilni predlog se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih 
dneh po objavi sklica skupščine poslal druž-
bi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 
301. členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na poslovnem naslovu družbe so od 
dneva sklica skupščine pa vse do vključ-
no dneva zasedanja skupščine v času od 
11. do 13. ure dostopni in brezplačno na 
vpogled:

– ta sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri or-

gan je dal posamezne predloge,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2011,
– konsolidirano letno poročilo za leto 

2011,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu 

letnega poročila,
– revizorjevo poročilo,
– poročilo o izključitvi prednostne pravice 

pri povečanju osnovnega kapitala,
– seznam priporočil revizijske družbe,
– sklep kandidatov za člane nadzornega 

sveta.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava

Marjan Potnik

 Ob-3486/12
Na podlagi določil Statuta delniške druž-

be Fragmat Tim, Tovarna izolacijskega ma-
teriala d.d., Laško, in skladno z določbami 
Zakona o gospodarskih družbah, uprava 
družbe sklicuje

19. skupščino
družbe Fragmat Tim, Tovarna 

izolacijskega materiala, d.d., Laško,
ki bo v petek, dne 24. 8. 2012, ob 9. uri, 

v sejni sobi družbe Fragmat Tim d.d., Spo-
dnja Rečica 77, Laško.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavi-
tev prisotnega notarja.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se imenuje 

Zvonko Janež, za preštevalca glasov Goran 
Čop in Leonida Gaberšek. Skupščino se 
seznani, da seji prisostvuje notarka Katja 
Fink iz Celja.

2. Seznanitev delničarjev z letnim po-
ročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško 
in konsolidiranim letnim poročilom skupine 
Fragmat Tim za leto 2011, z revizorjevimi 
mnenji ter s poročilom nadzornega sveta 
z dne 18. 6. 2012 o sprejemu letnih poročil, 
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobič-

ka ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim 

poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško 
in konsolidiranim letnim poročilom skupine 
Fragmat Tim za leto 2011, z revizorjevim 
mnenjem ter s poročilom nadzornega sveta 
z dne 18. 6. 2012 o sprejemu letnih poročil.

2.2. Na predlog uprave in na podlagi 
mnenja nadzornega sveta ostane bilanč-
ni dobiček družbe za leto 2011 v višini 
4.874.567,96 EUR nerazporejen, kot pre-
neseni dobiček.

2.3. Skupščina družbe podeljuje razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu, s katero 
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 
2011.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2012 skupščina imenu-
je revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz 
Ljub ljane.

Gradiva
Predlogi sklepov ter vsa ostala gradiva 

za skupščino so na vpogled delničarjem na 
sedežu družbe vsak delovni dan, od 9. do 
12. ure.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo 

in na njej glasujejo delničarji, ki so kot ime-
tniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško depotni družbi d.d., v Ljub ljani, konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali 
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, 
ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Ude-
ležbo na skupščini je potrebno prijaviti upra-
vi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež 
družbe prispeti do konca četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine.

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 mora 
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, 
o katerem naj odloči skupščina, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega 
reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v vsaki točki dnevne-

ga reda v pisni obliki dajejo predloge iz 
300. člena ZGD -1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal predlog za objavo v skladu 
s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skup-

ščino pol ure pred začetkom zasedanja in 
da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski 
komisiji ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne 
ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo 
takrat veljavno odločala ne glede na število 
zastopanega kapitala.

Fragmat Tim, d.d.
Uprava družbe
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 Ob-3487/12
Na podlagi Statuta družbe in na podla-

gi Zakona o gospodarskih družbah, uprava 
družbe Športna loterija d.d., Ljub ljana, Du-
najska cesta 22, sklicuje

23. sejo skupščine
družbe Športna loterija d.d.,

ki bo dne 22. 8. 2012, ob 12. uri, na se-
dežu družbe v Ljub ljani, Dunajska cesta 22.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta: izvoli se predsednika skupščine in 
preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji 
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 
Športna loterija d.d. za leto 2011, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega 
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila 
za poslovno leto 2011 in njegovi potrditvi, 
informacija o prejemkih članov uprave in 
nadzornega sveta, sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2011 ter 
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

a) Bilančni dobiček za leto 2011 v znesku 
2.483.004,29 EUR se uporabi:

– 1.855.256,00 EUR za izplačilo divi-
dend oziroma 104,00 EUR bruto na delnico 
delničarjem, ki so na dan zasedanja skup-
ščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi 
v centralnem registru pri KDD, in sicer naj-
kasneje v 60 dneh po sprejemu tega sklepa,

– 627.748,29 EUR kot preneseni dobi-
ček, o njegovi uporabi se bo odločalo v na-
slednjih poslovnih letih.

b) Upravi se za poslovno leto 2011 podeli 
razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno 
delo v letu 2011.

c) Nadzornemu svetu se za poslovno 
leto 2011 podeli razrešnica, s čimer se potrdi 
in odobri njegovo delo v letu 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za 

revidiranje poslovnih izkazov in poročila za 
leto 2012 se imenuje revizijska hiša Auditor, 
revizijska družba, d.o.o.

4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe, ki zna-

ša 781.595,48 EUR se poveča za 
1.018.404,52 EUR in po povečanju znaša 
1.800.000,00 EUR, in sicer s preoblikova-
njem drugih rezerv iz dobička, pri čemer se 
osnovni kapital poveča brez izdaje novih 
delnic.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala se 
spremeni Statut družbe v določbah, ki se 
nanašajo na osnovni kapital.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta: sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve statuta v predlaganem besedilu, ki je 
sestavni del gradiva skupščine.

6. Ugotovitev o prenehanju članstva 
v nadzornem svetu in imenovanje novega 
člana nadzornega sveta.

Predlog delničarja:
a) Ugotovi se, da Alešu Haucu na pod-

lagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 
22. 8. 2012 preneha članstvo v nadzornem 
svetu družbe Športna loterija d.d.

b) Za člana nadzornega sveta družbe 
Športna loterija d.d. se imenuje mag. Boris 

Novak, in sicer za dobo štirih let. Mandat 
novo imenovanega člana nadzornega sveta 
začne z dnem sprejema sklepa o imeno-
vanju.

7. Ponovno imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog delničarja: zaradi poteka man-
data dne 5. 9. 2012 se dr. Toneta Jagodica 
od 6. 9. 2012 dalje ponovno imenuje za 
člana nadzornega sveta, in sicer za dobo 
štirih let.

II. Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je v skladu z dru-

gim odstavkom 297.a člena ZGD-1 del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe 
Športna loterija d.d. v Ljub ljani, Dunajska 
cesta 22, in sicer od dneva sklica naprej, 
vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko sedem dni po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda. Uprava družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevne-
ga reda, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali najpozneje sedem dni po objavi 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda družbi 
pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer 
na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava bo na enak 
način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi najpozneje v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine, ki bodo razumno uteme-
ljeni in za katere bo delničar pri tem sporo-
čil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge 
delničarje pripravil do tega, da bodo glaso-
vali za njegov predlog. Predlog delničarja 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh 
po objavi sklica skupščine poslal družbi 
razumno utemeljen predlog in pri tem spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlo-
gu uprave ali nadzornega sveta in da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog. Delničarji lah-
ko predloge sklepov in volilne predloge 
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, 
in sicer na e-mail naslov: info@sportna-lo-
terija.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda in predlogi sklepov ter volilni predlo-
gi, ki se družbi sporočijo po elektronski 
pošti, morajo biti posredovani v skenira-
ni obliki kot priponka, vsebovati pa mo-
rajo lastnoročni podpis zastopnika in žig 
oziroma pečat pravne osebe. Družba ima 
pravico do preveritve identitete delničarja 
oziroma pooblastitelja, ki posreduje zah-
tevo ali predlog po elektronski pošti, ter 
avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji lahko svojo pravico do ob-
veščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 
uresničujejo na skupščini. Uprava jim je 
dolžna podati zanesljive podatke in od-
govore na vprašanja v zvezi z zadevami 
družbe, če so takšni odgovori in podatki 
potrebni za presojo točk dnevnega reda 
skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Upravičenci do udeležbe in glasova-
nja na skupščini so vsi delničarji družbe, 
ki so na dan 18. 8. 2012 vpisani v regi-
ster pri KDD in ki bodo upravi družbe svo-
jo udeležbo pisno najavili tako, da naja-
va prispe na sedež družbe najpozneje do 
18. avgusta 2012, do 24. ure. Pooblašče-
nec oziroma zastopnik delničarja mora za 
udeležbo na skupščini predložiti pooblasti-
lo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe 
izkazati z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in dostavlje-
no družbi ter ostane shranjeno v družbi. 
Pooblastilo je lahko posredovano družbi 
tudi po elektronski pošti, in sicer v skeni-
rani obliki kot priponka na e-mail naslov: 
info@sportna-loterija.si. Družba si pridržuje 
pravico do preveritve identitete delničarja 
oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa 
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posre-
duje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob 
prihodu na skupščino evidentirajo v spreje-
mni pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo 
s podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev potrdili svojo prisotnost.

Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik,

predsednik uprave

 Ob-3495/12
Intara, finančno svetovanje in posre-

dovanje d.d., Ljub ljana na podlagi Zakona 
o gospodarskih družbah in Statuta družbe 
Intara d.d., Ljub ljana, uprava družbe skli-
cuje

23. zasedanje skupščine
družbe Intara, finančno svetovanje  

in posredovanje, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 29. 8. 2012, ob 9.45, v pro-

storih družbe, Vojkova cesta 58, Ljub ljana.
Za sejo skupščine predlaga uprava in 

nadzorni svet naslednji dnevni red s predlo-
gi sklepov:

1. Otvoritev skupščine ter imenova-
nje predsednika skupščine, preštevalcev 
glasov in notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Mojca Pogorelec, za pre-
števalca glasov pa Aleš Miketič in Mojca 
Polše. Skupščini bo prisostvoval vabljeni 
notar Vojko Pintar.

2. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2011 ob 
seznanitvi skupščine z letnim poročilom 
družbe Intara d.d. in poročilom nadzornega 
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo 
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 

je sestavljen iz prenesenega čistega dobič-
ka iz prejšnjih let v višini 1.125.914,86 EUR. 
Bilančni dobiček ostane nerazporejen in se 
prenese v naslednje poslovno leto. O upo-
rabi bilančnega dobička v celotni višini se 
bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

b) V skladu z 294. členom ZGD – 1C 
skupščina podeljuje razrešnico upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Udeležba na skupščini in uresničevanje 
glasovalnih pravic
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje ko-
nec četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine. Prijava za udeležbo na skupščini je 
pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 
dne 26. 8. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem 
besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek 
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje 
podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži 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. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov, poročilom nadzornega sveta 
skupščini in poročilom uprave je na voljo na 
sedežu družbe, Vojkova cesta 58, Ljub ljana, 
vsak delavnik od 10. do 12. ure do vključno 
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupšči-
ne bo tudi objavljen na spletni strani, www.
intaradd.si.

Intara d.d.
Mojca Pogorelec, direktorica

 Ob-3497/12
Na podlagi 32. člena Statuta delniške 

družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, 
Cesta Marežganskega upora 2, Koper in 
v skladu z določili Zakona o gospodarskih 
družbah, predsednik uprave sklicuje

16. redno skupščino
družbe CIMOS d.d.  

Avtomobilska industrija, Koper
Skupščina bo v petek, 17. 8. 2012 ob 

14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe 
v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
1.1. »Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna. Za predsednika skupščine se izvoli 
mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki gla-
sov Vida Žerjal in Katja Bonin.«

1.2. »Za sestavo notarskega zapisnika 
je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.«

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe Cimos d.d. in konsolidiranim le-
tnim poročilom skupine Cimos za leto 2011 
s poročiloma revizorja in pisnim poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila za leto 2011.

Predlog sklepa:
»Skupščina Cimos d.d. se je seznanila 

z letnim poročilom družbe Cimos d.d. in kon-
solidiranim letnim poročilom skupine Cimos 
za leto 2011 s poročiloma revizorja in pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila za leto 2011.«

3. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička za leto 2011 in podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. »Bilančni dobiček družbe za leto 

2011 v višini 2.158.152,31 EUR se upora-
bi tako, da se odvede v druge rezerve iz 
dobička.«

3.2. »Podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu družbe za leto 2011.«

4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
4.1. »Spremenijo se 23., 27. in 30. člen 

statuta tako, da po novem glasijo:

23. (triindvajseti) člen
Nadzorni svet šteje 9 (devet) članov, od 

katerih:
– 6 (šest) članov zastopa interese delni-

čarjev in jih izvoli skupščina;
– 3 (tri) člani zastopajo interese delav-

cev (predstavniki delavcev) in so izvoljeni 
v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje 
delavcev pri upravljanju, kar ugotovi skup-
ščina s posebnim sklepom.

Če predstavniki delavcev v nadzornem 
svetu niso izvoljeni, šteje nadzorni svet 6 
(šest) članov, ki zastopajo interese delni-
čarjev.

27. (sedemindvajseti) člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotnih 

vsaj šest članov in odloča z večino oddanih 
glasov.

V primeru, ko sestavljajo nadzorni svet 
le člani, ki zastopajo interese delničarjev, je 
nadzorni svet sklepčen, ko so na seji priso-
tni najmanj trije člani.

30. (trideseti) člen
O višini sejnine, drugih plačil in povračil 

stroškov članom nadzornega sveta in ko-
misij nadzornega sveta odloča skupščina.«

4.2. »Skupščina pooblašča nadzorni 
svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi 
sprejetih sprememb statuta in opravi redak-
cijo besedila statuta.«

5. Izvolitev članov nadzornega sveta 
družbe.

Predlog sklepa:
5.1. »Skupščina delničarjev ugotavlja, 

da vsem dosedanjim članom nadzornega 
sveta preneha mandat z dnem zasedanja 
te skupščine in v skladu s spremembami 
Statuta družbe, sprejetimi na tej skupščini, 
izvoli nove člane nadzornega sveta, ki za-
stopajo interese delničarjev, v sestavi: dr. 
Andro Ocvirk, Marjan Podgoršek, Meta Berk 
Skok, Stojan Nikolić, Vojko Anton Antončič 
in Zvonimir Grgurovič. »

5.2. »Novi člani nadzornega sveta nasto-
pijo mandat z naslednjim dnem po izvolitvi in 
sicer 18. avgusta 2012, za mandatno dobo 
4 let. »

6. Plačila članom nadzornega sveta in 
članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:
6.1. »Člani nadzornega sveta prejmejo 

za udeležbo na seji sejnino, ki za posame-
znega člana nadzornega sveta družbe zna-
ša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nad-
zornega sveta prejmejo za udeležbo na seji 
komisije sejnino, ki za posameznega člana 
komisije znaša 80 % višine sejnine za ude-
ležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za 
korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje 
sejnine. Posamezni član nadzornega sveta 
je, ne glede na prej navedeno in torej ne gle-
de na število udeležb na sejah, v posame-
znem poslovnem letu upravičen do izplačila 
sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bo-
disi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi 
iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne 
doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za 
opravljanje funkcije za posameznega člana 
nadzornega sveta glede na upravičena iz-
plačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin 
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje 
funkcije v višini 9.000,00 EUR bruto letno 
na posameznega člana. Predsednik nad-
zornega sveta je upravičen tudi do doplačila 
v višini 50 % osnovnega plačila za opravlja-
nje funkcije člana nadzornega sveta, name-
stnik predsednika nadzornega sveta pa do 
doplačila v višini 10 % osnovnega plačila 
za opravljanje funkcije člana nadzornega 
sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prej-
mejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za 
posameznega člana komisije znaša 25 % 
višine osnovnega plačila za opravljanje 
funkcije člana nadzornega sveta. Predse-
dnik komisije je upravičen tudi do dodatne-
ga doplačila v višini 50 % doplačila za opra-
vljanje funkcije člana komisije nadzornega 
sveta, namestnik predsednika komisije pa 
do doplačila v višini 10 % doplačila za opra-
vljanje funkcije člana komisije nadzornega 
sveta.

Skupščina pooblašča nadzorni svet 
družbe, da določi višino letnega plačila za 
opravljanje funkcije zunanjemu članu komi-
sije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komi-
sije nadzornega sveta prejemajo osnovno 
plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije 
v sorazmernih mesečnih izplačilih, do kate-
rih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. 
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino 
zgoraj navedenih letnih zneskov. Posa-
mezen član komisije nadzornega sveta je, 
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ne glede na zgoraj navedeno in torej ne 
glede na število komisij, katerih član je ali 
jim predseduje, v posameznem poslovnem 
letu upravičen do izplačila doplačil, vse do-
kler skupni znesek takih doplačil ne doseže 
vrednosti 50 % osnovnega plačila za opra-
vljanje funkcije za posameznega člana nad-
zornega sveta glede na upravičena izplačila 
na letni ravni.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine 
ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta 
v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost ak-
tivne udeležbe na vseh sejah nadzornega 
sveta in sejah komisij, katerih član je, ter 
njegovo zakonsko določeno odgovornost.«

6.2. »Člani nadzornega sveta in člani 
komisij nadzornega sveta so upravičeni 
do povračila stroškov prevoza, dnevnic in 
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi 
z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer 
do višine, določene v predpisih, ki urejajo 
povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi 
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 
Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, 
če je oddaljenost stalnega ali začasnega 
prebivališča člana nadzornega sveta ozi-
roma člana komisije nadzornega sveta od 
kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, 
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni 
bila več predvidena nobena vožnja javne-
ga prevoznega sredstva, ali zaradi drugih 
objektivnih razlogov.«

6.3. »Ta sklep stopi v veljavo z dnem 
sprejema na skupščini. Z dnem sprejema 
tega sklepa preneha veljati sklep skupščine 
št. 5 o določitvi višine sejnin članom nadzor-
nega sveta in članom komisij nadzornega 
sveta, ki ga je skupščina družbe sprejela 
dne 28. 8. 2009.«

7. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa:
»Za revizorja za poslovno leto 2012 se 

imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA 
d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljub-
ljana.«

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Sklep naveden pod točko 1 dnevnega 

reda predlaga uprava, sklepe navedene pod 
točkami 2, 3, 4 in 6 dnevnega reda predla-
gata uprava in nadzorni svet, sklepa pod 
točkama 5 in 7 dnevnega reda, pa nadzorni 
svet.

Informacije za delničarje:
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom, poročilom nadzornega sveta in drugimi 
gradivi iz drugega odstavka 297. a člena 
ZGD-1, je delničarjem na vpogled od dne-
va objave sklica skupščine do dneva za-
sedanja, vse delovne dni v tednu, od 8. do 
12. ure, v pravni službi na sedežu družbe 
v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2 
in na spletni strani družbe: www.cimos.eu. 
Sklic skupščine, obrazložitev predlogov 
sklepov in ostalo gradivo je objavljeno 
tudi na spletnih straneh Ljub ljanske bor-
ze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije 
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter 
izčrpne informacije o pravicah delničarjev 
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda, podajanjem naspro-
tnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter 
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi 
odstavek 298. člena, prvi odstavek 300., 
301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na 
spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za 
dodatne točke dnevnega reda družbi sporo-
čijo tudi po elektronski pošti, na elektronski 
naslov: skupscina@cimos.eu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja bo objavljen in sporo-
čen na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine poslal družbi razumno 
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa 
vodenja ali nadzora in da bo druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog. Delničarji lahko nave-
dene predloge sklepov k točkam dnevne-
ga reda sporočijo družbi tudi po elektronski 
pošti, na elektronski naslov: skupscina@ci-
mos.eu.

Zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda in predlogi sklepov k točkam dnev-
nega reda ter volilni predlogi, ki se družbi 
sporočijo po elektronski pošti, morajo biti 
posredovani v skenirani obliki kot priponka, 
vsebovati pa morajo lastnoročni podpis del-
ničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa 
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma 
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Druž-
ba ima pravico do preveritve identitete del-
ničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje 
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter 
avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda, ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delni-
čarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini 
tako, da se prijavijo na skupščino najpozne-
je konec četrtega dne pred skupščino, in ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine. Prijava se pošlje po pošti na na-
slov Cimos d.d., Uprava družbe – za skup-
ščino, Cesta Marežganskega upora 2, 6 000 
Koper. Delničarji lahko prijavo na skupščino 
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na 
elektronski naslov: skupscina@cimos.eu.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec 
delničarja, je potrebno družbi predložiti pi-
sno pooblastilo za udeležbo in glasovanje 
na skupščini, ki ostane deponirano na sede-
žu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splo-
šne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. 
Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi ude-
ležbe na skupščini. Delničarji lahko poobla-
stilo za udeležbo in glasovanje na skupščini 
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na 

elektronski naslov skupscina@cimos.eu. 
Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za 
skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe 
ter objavljeno s sklicem skupščine na SEO-
netu in na spletni strani družbe. Delničarji 
lahko pooblastilo do dneva skupščine ka-
darkoli prekličejo.

Prijava na skupščino ter pooblastilo za 
udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se 
družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo 
biti posredovani v skenirani obliki kot pripon-
ka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis 
delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah 
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig ozi-
roma pečat pravne osebe, če ga uporablja. 
Družba ima pravico do preveritve identitete 
delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino 
ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avten-
tičnosti njegovega podpisa.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima druž-
ba 16.650.247 navadnih imenskih kosov-
nih delnic. Skladno z zakonom daje vsa-
ka navadna delnica njenemu imetniku en 
glas na skupščini. Na dan sklica skupšči-
ne znaša skupno število glasovalnih pravic 
14.429.058.

Udeležence naprošamo, da se ob priho-
du na skupščino vsaj pol ure pred začetkom 
prijavijo in s podpisom potrdijo svojo priso-
tnost ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina družbe ob sklicanem 
času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 
15. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno 
odločala, ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

CIMOS d.d.
France Krašovec

predsednik uprave

 Ob-3501/12
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gra-

dis skupina G d.d., Gradbene storitve in in-
ženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub-
ljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1, 
upravni odbor sklicuje

11. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d.,  

Gradbene storitve in inženiring, 
Šmartinska cesta 134 a,  

1000 Ljubljana,
ki bo torek, 14. 8. 2012, ob 12. uri, v sejni 

sobi, v 3. nadstropju, na sedežu družbe Gra-
dis skupina G d.d., na Šmartinski cesti 134 
a v Ljub ljani, z naslednjim dnevnim redom in 
naslednjimi predlogi sklepov:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Upravni odbor za predsednika skupščine 

imenuje Leonarda Peklarja, za prešteval-
ki glasov Sabino Juhant in Mojco Lazar. 
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Blaž 
Hrovatin.

2. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be s stvarnimi vložki – prenosom navadnih 
in zavarovanih terjatev upnikov na dolžni-
ka zaradi povečanja osnovnega kapitala 
(191. člen ZFPPIPP).

Predlog sklepa št. 2:
1.1 Osnovni kapital družbe se poveča 

z novimi stvarnimi vložki na podlagi kon-
verzije:
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(i) navadnih terjatev upnikov družbe, 
vključenih v seznam navadnih terjatev, 
iz 3. točke, prvega odstavka 142. člena 
ZFPPIPP, ki je sestavni del Poročila o fi-
nančnem položaju in poslovanju dolžnika, 
z dne 27. 3. 2012 ter

(ii) zavarovanih terjatev upnikov družbe, 
vključenih v seznam iz 5. točke, prvega od-
stavka 142. člena ZFPPIPP, ki je sestavni 
del Poročila o finančnem položaju in poslo-
vanju dolžnika z dne 27. 3. 2012,

v lastniške deleže – delnice izdajatelja – 
družbe Gradis skupina G d.d.

1.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovne-
ga kapitala družbe bodo izdane nove delni-
ce, in sicer:

– Izdajatelj: Gradis skupina G d.d., Šmar-
tinska cesta 134a, 1000 Ljub ljana, matična 
številka: 2000156000

– Oznaka in oblika: kosovne, navadne, 
imenske, nematerializirane delnice

– Razred: delnice tvorijo z že izdanimi 
93.032 kosovnimi, navadnimi, imenskimi 
delnicami isti razred

– Pravice iz delnic: Vse novo izdane 
kosovne delnice dajejo njihovim imetni-
kom upravičenja in pravice, ki so enaka kot 
upravičenja in pravice že obstoječih delnic 
(pravica do enega glasu na skupščini, pra-
vica do dividende, če pride do stečaja ali 
likvidacije – pravica do sorazmernega dela 
iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase)

– Pripadajoč znesek osnovne-
ga kapitala na eno kosovno delnico: 
41,7292605770058 EUR.

1.3 Vsak upnik, ki prenese svojo nava-
dno ali zavarovano terjatev do družbe na 
družbo, zaradi vplačila stvarnega vložka, za 
1 EUR prenesene terjatve pridobi 0,005 ko-
sovne delnice oziroma za 200 EUR prene-
sene terjatve pridobi 1 novo izdano kosovno 
delnico.

1.4 Rok za vpis in vplačilo novih delnic 
je en mesec po tem, ko sodišče objavi poziv 
upnikom za vpis in vplačilo delnic.

1.5 Delnice se vpišejo in vplačajo s pi-
sno izjavo upnika, ki jo mora upnik do po-
teka roka, iz točke 1.4. tega predloga skle-
pa, predložiti Okrožnemu sodišču v Ljub-
ljani.

1.6 Zaradi izvedbe povečanja osnovne-
ga kapitala se izda število novih delnic, ki je 
enako številu delnic, ki jih bodo upniki vpi-
sali in vplačali s prenosom svojih terjatev, iz 
točke 1.1. tega predloga sklepa na dolžnika 
– družbo Gradis skupina G d.d.

1.7 Osnovni kapital se poveča za zne-
sek, ki je enak številu novih delnic, iz točke 
1.6. tega predloga sklepa, pomnoženemu 
s pripadajočim zneskom teh delnic. Pre-
sežek vplačil, nad pripadajočim zneskom 
posamezne delnice, v osnovnem kapitalu, 
se evidentira kot vplačani presežek kapitala 
v kapitalskih rezervah.

1.8 Najnižji skupni znesek navadnih ali 
zavarovanih terjatev, ki jih morajo upniki pre-
nesti na dolžnika – družbo Gradis skupina 
G d.d., kot stvarni vložek, zaradi povečanja 
osnovnega kapitala družbe, da bi bilo mo-
goče uspešno uresničiti dolžnikovo finančno 
prestrukturiranje, je 2.500.000,00 EUR.

1.9 Na podlagi določila 188. člena 
ZFPPIPP in v povezavi s 334.a členom 
ZGD-1 in prvim odstavkom 194.a člena 
ZGD-1 revizorju ni treba pregledati pove-
čanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.

1.10 Ta sklep učinkuje pod odložnim po-
gojem, da bo prisilna poravnava v postopku, 
ki teče pred Okrožnim sodiščem v Ljub ljani, 

pod opr. št. St 756/2012 pravnomočno po-
trjena.

1.11 Skupščina pooblašča upravni od-
bor za uskladitev besedila statuta s tem 
sklepom.

1.12 Skupščina pooblašča upravni odbor 
družbe, da na podlagi podanih izjav upnikov, 
dokončno določi višino povečanega osnov-
nega kapitala, ki so ga upniki pripravljeni 
realizirati s konverzijo svojih terjatev, za la-
stniški delež družbe Gradis skupina G d.d.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Skupščina se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (presečni dan), to 
je dne 10. 8. 2012 in pisno prijavijo družbi 
svojo udeležbo na skupščini najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino, to je do 
vključno dne 10. 8. 2012.

Vsak delničar, ki ima pravico do udelež-
be na skupščini, lahko imenuje pooblaščen-
ca, da v njegovem imenu uresničuje njego-
vo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti 
pisno in ga je potrebno predložiti družbi, 
kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko 
posredovano družbi tudi po elektronski po-
šti na elektronski naslov: info@gradis-skupi-
nag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, 
vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizič-
ne osebe, pri pravnih osebah pa lastnoroč-
ni podpis zastopnika in žig oziroma pečat 
pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo 
na enak način, kot so ga podali, do dneva 
skupščine kadarkoli prekličejo.

Družba ima pravico do preveritve iden-
titete delničarja oziroma pooblastila in av-
tentičnosti podpisa delničarja oziroma poo-
blastitelja, ki posreduje pooblastilo po elek-
tronski pošti.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki se 
morajo na zahtevo izkazati z osebnim do-
kumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra.

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko sedem dni po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupšči-
na odloča, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni 
odbor družbe bo v skladu s tretjim odstav-
kom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne 
točke dnevnega reda, glede katerih bodo 
delničarji zahteve poslali najkasneje se-
dem dni po objavi tega sklica skupščine. 
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke 
dnevnega reda sporočilo tudi po elektron-
ski pošti na elektronski naslov: info@gra-
dis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki 
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoroč-
ni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah 
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig ozi-
roma pečat pravne osebe.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju; naspro-
tni predlog) ali predloge za volitve članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadalje-
vanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma 

volilni predlog se objavi in sporoči na na-
čin iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
to je do 20. 7. 2012, družbi poslal predlog 
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. čle-
nom ZGD-1.

Delničar na skupščini uresničuje svo-
jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) is-
tega dne ob 15. uri, v istem prostoru in 
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradis skupina G d.d.
Upravni odbor

 Ob-3503/12
Na podlagi 7.7. člena Statuta družbe Alu-

komen d.d., Komen 129 a, Komen, in Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) 
(Uradni list RS, št. 65/09 in spremembe) 
uprava družbe Alukomen d.d. sklicuje

20. skupščino
družbe Alukomen d.d.,

ki bo dne 14. 8. 2012, ob 9. uri, v sejni 
sobi družbe Alukomen d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta:
Izvoli se delovna telesa skupščine in si-

cer:
Predsednica skupščine: Danica Štrukelj 

Stanonik.
Preštevalki glasov: Neva Fakin, Anita 

Petelin.
Ugotovi se prisotnost notarja Gregorja 

Mesarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom za leto 2011 in poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila.

Točka 2 je seznanitvene narave in se 
o njej ne glasuje.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
3.1. Potrdi in odobri se delo direktorja 

v poslovnem letu 2011 in se direktorju za 
poslovno leto 2011 podeli razrešnica.

3.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega 
sveta v poslovnem letu 2011 in se jim podeli 
razrešnica.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta 
Alukomen d.d.

Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je članom nadzorne-

ga sveta Brankotu Terčonu, Slavku Jeriču, 
Valterju Ščuki z dnem zasedanja skupščine 
prenehal mandat kot članom nadzornega 
sveta.

b) Za člane nadzornega sveta Alukomen 
d.d. se za 4 letno mandatno obdobje imenu-
je: Branko Terčon, rojen 12. 4. 1957, Klanec 
49, 6223 Komen, Božo Benedejčič, rojen 
22. 7. 1973, Rodiška cesta 13, 6240 Kozina, 
Iztok Žigon, rojen 10. 12. 1972, Žaucerjeva 
15, 1000 Ljub ljana.

Presečni dan za uresničevanje glaso-
valne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
in na njej uresničujejo glasovalno pravico 
le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
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dne pred zasedanjem skupščine (v nadalje-
vanju: presečni dan), to je dne 10. 8. 2012.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo v družbi, najpozneje četrtega 
dne pred skupščino do 15. ure, to je najpo-
zneje v petek, dne 10. 8. 2012.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na 
sedežu družbe. Udeleženci se na skupščini 
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti 
zastopniki pa poleg tega z izpiskom iz so-
dnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda
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 odloča ali, če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepe, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine 
in sicer do 20. 7. 2012.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov. Uprava družbe bo na enak način kot 
ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sed-
mih dneh po objavi tega sklica skupšči-
ne, in ki bodo razumno utemeljeni in za 
katere bo delničar pri tem sporočil, da bo 
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali 
nadzornega sveta in da bo druge delničar-
je pripravil do tega, da bodo glasovali za 
njegov predlog.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na sedežu družbe Alukomen d.d., Ko-
men 129 a, Komen, v kadrovski službi, je od 
dneva sklica skupščine pa vse do vključno 
dneva zasedanja skupščine, vsak delovni 
dan, v času od 9. do 11. ure, dostopno in 
brezplačno na vpogled gradivo s predlo-
gi sklepov za vsako točko dnevnega reda 
skupščine.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Skupščina bo odločala o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsaka delnica prinaša v skupščini en 
glas.

Skupščina odloča z večino oddanih gla-
sov, če zakon ali statut ne določata drugače.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku. O vseh točkah dnev-
nega reda je glasovanje javno z dvigom rok.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 
uro za prvim sklicem, z enakim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Alukomen d.d.
direktor

Ivo Bevk, MBA

 Ob-3506/12
Uprava družbe Opalit, poslovne storitve 

d.d., Poljanski nasip 6, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 6.3. člena Statuta sklicuje

10. skupščino
delniške družbe Opalit, poslovne 
storitve d.d., Poljanski nasip 6, 

Ljubljana,
ki bo v torek, dne 21. 8. 2012, ob 9. uri, 

v pisarni notarja Jožeta Sikoška, Bravničar-
jeva 13, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine 

imenuje Vesno Sodja.
Skupščina za preštevalca glasov imenu-

je Iztoka Žaberla in Špelo Pavšič.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila družbe 

za leto 2011.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom 

nadzornega sveta za leto 2011.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
podeljuje upravi družbe in članom nadzor-
nega sveta družbe razrešnico za poslovno 
leto 2011.

Gradivo za skupščino bo delničarjem po-
sredovano po pošti po prejemu pisne zahte-
ve za posredovanje gradiva.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 
eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča 
ne glede na višino prisotnega zastopanega 
kapitala.

Opalit Poslovne storitve, d.d.
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SV 187/12 Ob-3456/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke mag. Karin 
Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 187/12 
z dne 5. 7. 2012, je bila nepremičnina 
z ident. št. 2175-2154-4, stanovanje št. 4, 
Ulica Franca Benedičiča 2 B, 4270 Jese-
nice, last zastaviteljev Dušana Dragosav-
ca in Nade Dragosavac, oba stanujoča 
Ulica Franca Benedičiča 2 B, 4270 Jese-
nice – vsakega od njiju do 1/2, zastavlje-
na v korist upnice Delavske hranilnice d.d. 
Ljub ljana, matična številka: 5448557000, 
s sedežem v Ljub ljani, Miklošičeva cesta 5, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 
30.000,00 EUR s pripadki.

 Ob-3462/12
Stranki sta sporazumni in soglasni za-

staviteljica Andreja Brlek rojena 6. 12. 1971, 
stanujoča Mladinska ulica 15, 9250 Gornja 
Radgona, EMŠO: 0612971506070, izrecno 
strinja in dovoljuje, da se navedena terja-
tev po pogodbi o komisijski prodaji vozila 
št. 95/2010, z dne 24. 11. 2010, v višini 
37.500,00 EUR, brezobrestno, s končno 
zapadlostjo 7. 12. 2013, z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi, z vsemi stroški in pripadki 
ter zamudnimi obrestmi, ki bi jih upnik imel 
z uveljavljanjem terjatve zavaruje z ustano-
vitvijo – vknjižbo zastavne pravice na prvem 
mestu, ter z zaznambo neposredne izvršlji-
vosti notarskega zapisa in odpoklica terjatve 
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški 
knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije in je bila pridobljena na podlagi prodajne 
pogodbe, sklenjene med Republiko Sloveni-
jo kot prodajalcem, in Frank Antonijo, Parti-
zanska 20, Gornja Radgona, kot kupovalko, 
z dne 18. 11. 1991, številko 951/1991-04, ki 
je bila overjena dne 5. 12. 2003, v notarski 
pisarni notarke Dušice Berden Ljub ljana, in 
prijavljena pri davčnem organu 7. 1. 1992, 
ter sklepa o dedovanju po pokojni Frank 
Antoniji, Okrajno sodišče v Gornji Radgo-
ni z dne 16. 5. 2008 opr. št. D 67/2008, in 
sicer stanovanje, v Gornji Radgoni, Parti-
zanska 20, v stavbi številka 922, številka 
stanovanja 1, v izmeri 63,50 m2, vse v korist 
Nemus d.o.o., Mejna ulica 8, Skoke, 2204 
Miklavž na Dravskem polju, ki je vpisan 
v sodni in poslovni register, pod matično 
številko 2240262000.

SV 241/12  Ob-3492/12
Na podlagi notarskega zapisa spora-

zuma o zavarovanju denarne terjatve po 
142. členu SPZ in po 250. v zvezi z 254. čle-
nom ZIZ, opr. št. SV 241/12 z dne 5. 7. 
2012, notarke Judite Stropnik Mravljak iz 
Velenja, je bila na nepremičnini, stanovanju, 
v pritličju večstanovanjske stavbe, št. stavbe 

1452, k.o. 1730 Moste, na naslovu Zalo-
ška cesta 62, Ljub ljana, zgrajene na parc. 
št. 1048/2, k.o. 1730 Moste, in sicer stano-
vanju, v skupni izmeri 34,07 m2, ki sestoji 
iz: kuhinje 7,82 m2, sobe 12,80 m2, sobe 
6,75 m2, predsobe 2,75 m2, WC 1,50 m2 
in kleti oziroma drvarnice v istem objektu 
2,45 m2, ustanovljena zastavna pravica za 
zavarovanje denarne terjatve upnice Dela-
vske hranilnice d.d. Ljub ljana, Miklošičeva 
cesta 5, Ljub ljana v višini 54.000,00 EUR, 
s pp in dogovorjena neposredna izvršljivost 
notarskega zapisa.

SV 343/12 Ob-3493/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Ma-
ribora, opr. št. SV 343/12, z dne 6. 7. 2012, 
sta nepremičnini, stanovanje št. 2, v prvi in 
drugi etaži večstanovanjske stavbe v Ma-
riboru, Zrkovska cesta 63, k.o. Pobrežje, 
z identifikacijsko oznako 681-56-2 in sta-
novanje št. 4, v prvi in tretji etaži večsta-
novanjske stavbe v Mariboru, Zrkovska 
cesta 63, Maribor, z identifikacijsko oznako 
681-56-4, katerih lastnica do celote je Joži-
ca Šilec, stanujoča Zrkovska cesta 63, 2000 
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe, 
z dne 17. 7. 2007 in na podlagi izdatka 
sodne poravnave z dne 23. 1. 2012, zasta-
vljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz 
eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika 
Avstrija, mat. št.: 1870777000, za zavaro-
vanje denarne terjatve do dolžnice Jožice 
Šilec, stanujoče Zrkovska cesta 63, 2000 
Maribor, v višini 41.215,00 EUR s pripadki.

SV 477/12  Ob-3518/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 477/12, 
opr. št. DK 3/12, z dne 10. 7. 2012, je bila 
nepremičnina, stanovanje št. 3, z inventar-
no št. 741, v izmeri 54.95 m2, ki se nahaja 
v večstanovanjski hiši z naslovom Šuštar-
jeva kolonija 30, Trbovlje, ki stoji na parc. 
št. 589.S, k.o. 1871 Trbovlje, in kateri je 
določena št. stavbe 3752, del stavbe pa 
št. 1 – stanovanje, v izmeri 54.95 m2, na 
naslovu Šuštarjeva kolonija 30, Trbovlje, 
ID št. 1871-3752-1.E, last zastaviteljev 
Taši Vesne in Grešak Mitja na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 8. 
2009 med družbo Spekter, d.o.o., Trbovlje, 
kot prodajalko, in Taši Vesno in Grešak 
Mitjem, obema kot kupcema, zastavljena 
v korist upnice Delavske hranilnice d.d., 
Ljub ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljub ljana, 
matična številka 5448557000, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR 
z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki 
bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila ter-
jatve.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 35/2011 Os-1260/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča na Jesenicah, opr. št. In 35/2011 
z dne 13. 4. 2011, je na podlagi rubežnega 
zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. 
št. IZV234/2011 z dne 4. 5. 2011, bila nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je stanovanje št. 64, št. stavbe 462, na na-
slovu C. maršala Tita 63, Jesenice, v izmeri 
155,07 m2, parc. št. 480, k.o. Jesenice, last 
dolžnika Verament d.o.o., do celote, zaru-
bljena v korist upnice RS, Ministrstvo za 
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad 
Kranj, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo, zunanji oddelek v Kranju, zaradi izter-
jave 16.651,69 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 1. 2012

In 504/2003 Os-3364/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. In 2003/504 
z dne 2. 12. 2003, je bil 16. 9. 2004 opra-
vljen v korist upnice Kovačič Brigite, Polje c. 
VI/16, Ljub ljana, rubež nepremičnine – ga-
ražni boks št. 9/1, v objektu GT2, soseske 
MS4,5 Fužine, v izmeri 13,25 m2, last dol-
žnika Antona Kovačiča, Molniške čete 13, 
Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

Dn 113372/2012 Os-3358/12
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog 

Franca Ocepek, Kandrše – del 6, 1252 
Vače, na podlagi 209. člena Zakona o ze-
mljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08, 
28/09 in 25/11 – ZZK-1) oklicuje začetek 
postopka za izbris stare hipoteke: zastavne 
pravice, za posojilno terjatev s 6 % obrest-
mi, vknjižene po posojilni pogodbi z dne 
16. 8. 1977, v višini 20.000,00 YUD, v ko-
rist zastavnega upnika GIP Beton Zasavje, 
TOZD Zagorje, z ID pravice 13239585, li-
stine vložene v zemljiško knjigo dne 16. 8. 
1977, pod Dn. št. 1280/1977, za nepre-
mičnino, s parc. št. 244/10 in 244/11, k.o. 
1881 Kandrše.

Okrajno sodišče na Vrhniki poziva hipo-
tekarnega upnika, da v primeru če izbrisu 
stare hipoteke nasprotuje, v treh mesecih od 
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu 
stare hipoteke.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 6. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I 205/2009 Os-3341/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni so-

dnici Dušanki Rojc v izvršilni zadevi upnice 
Zavarovalnice Triglav d.d., OE Celje, Mari-
borska cesta 1, Celje, zoper dolžnico Polo-
no Simikič, Podjavorškova 13, Celje, zaradi 
izterjave 2.172,59 EUR s pp, 18. junija 2012 
sklenilo:

dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku postavi začasnega 
zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Tomaž Germ, Prešernova ulica 27, 
Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2012

In 76/2011 Os-3325/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni 
zadevi upnika Inženiring Rick d.o.o., Kolod-
vorska ulica 18a, Ljub ljana, ki ga zastopa dr. 
Roland Grilc, odvetnik v Ljub ljani, zoper dol-
žnico Vero Supanz, Florian Gröger Strasse 
5, Avstrija, zaradi izterjave 20.890,76 € s pp 
dne 20. junija 2012, sklenilo:

dolžnici Veri Supanz 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.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dotlej, dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 6. 2012

VL 219721/2011 Os-3189/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske 
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, 
Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 
9, Maribor, proti dolžniku Urošu Miklavcu, 
Kocjančičeva ulica 13, Ljub ljana, ki ga za-
stopa zakoniti zastopnik odvetnik Uroš Le-
ben, Dunajska cesta 151, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 1.441,98 EUR, sklenilo:

dolžniku Urošu Miklavcu, Kocjančičeva 
ulica 13, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 

drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Le-
ben Uroš, Dunajska cesta 151, 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 15. 5. 2012

VL 117248/2011 Os-3249/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., 
Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki jo zasto-
pa Ida Drolc, Bleiweisova 20, Kranj, proti 
dolžniku Primožu Podgoršku, Ljub ljanska 
cesta 70, Domžale, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik, odvetnik, začasni zastopnik Mar-
ko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale, za-
radi izterjave 494,43 EUR, sklenilo:

dolžniku Primožu Podgoršku, Ljub-
ljanska cesta 70, Domžale, 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.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Marko Šinkovec, Bevkova 8, Domžale.

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 14. 6. 2012

VL 188581/2011 Os-3298/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnika Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, Javnega sklada, Po-
ljanska cesta 31, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odvetnica Plešec Špela – odvetnica, Dunaj-
ska cesta 21, Ljub ljana, proti dolžnikoma 
Andreju Černic, Endlicherjeva ulica 7, Ma-
ribor, Tatjani Drezgić, Ulica Vita Kraigherja 
20, Maribor, ki ju zastopa odvetnik Jernej 
Kokalj, Ul. heroja Bračiča 15/I, Maribor, za-
radi izterjave 2.798,76 EUR, sklenilo:

dolžnici Tatjani Drezgić, Ulica Vita Kra-
igherja 20, Maribor, 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 od-
vetnik Jernej Kokalj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 

Objave sodišč
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vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2012

VL 106878/2010 Os-3339/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika Javno podjetje Komunala 
Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbo-
vlje, ki ga zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik, 
Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžnici Stanki 
Goropečnik Ajdišek, Celovška cesta 150, 
Ljub ljana – dostava, ki jo zastopa odvetnik 
Uroš Miklič, Dunajska cesta 151, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 343,56 EUR, sklenilo:

dolžnici Stanki Goropečnik Ajdišek, Ce-
lovška cesta 150, Ljub ljana – dostava se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Uroš Miklič.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavi 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2012

VL 27843/2012 Os-3340/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Intesa Sanpaolo card Proce-
siranje plačilnih kartic in razvoj d.o.o., Slo-
venčeva ulica 24, Ljub ljana, proti dolžniku 
Janu Štihović, Kajuhova ulica 2, Izola, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Marko 
Zorman Sikur, Vojkovo nabrežje 29a, p.p. 
643, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 
1.893,64 EUR, sklenilo:

dolžniku Janu Štihović, Kajuhova ulica 2, 
Izola, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Marko Zorman Sikur, Vojkovo nabrež-
je 29a, Koper.

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 21. 6. 2012

VL 105802/2011 Os-3402/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Avtotrade d.o.o., družba za 
popravilo avtomobilov in trgovino z avtomo-
bili, stroji in rezervnimi deli, Vrhnika, Sinja 
Gorica 11, ki ga zastopa odvetnica Aleksan-
dra Vidovič, Tehnološki park 19, Ljub ljana, 
proti dolžniku Mateju Zadravec, Dolenje pri 
Jelšanah 64, Jelšane, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik odvetnik Radmilo Jecič, C. Zore 
Perello Godina 2, ptc Zeleni park, Koper, 
Capodistria, zaradi izterjave 202,01 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Mateju Zadravec, Dolenje pri 
Jelšanah 64, Jelšane, 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 od-
vetnico Radmilo Jecič, C. Zore Perello Go-
dina 2, Koper.

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 23. 5. 2012

Pd 556/2007 Os-3489/12
Delovno sodišče v Mariboru je v indi-

vidualnem delovnem sporu tožeče stran-
ke ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, 
Maribor, zoper toženo stranko Svetlano 
Šimic, Valvasorjeva ul. 64, Maribor, zara-
di vračila stroškov izobraževanja v višini 
5.157,66 EUR sklenilo, da toženki Svetlani 
Šimic, neznanega prebivališča, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku postavi za začasnega 
zastopnika odvetnika Josipa Severja, Parti-
zanska 3-5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženko 
vse dotlej, dokler toženka stranka, ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Delovno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2012

P 90/2011 Os-3380/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okraj-

ni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v pravdni 
zadevi tožeče stranke Miroslava Čufer, Lju-
ba Šercerja 9/a, Rožna Dolina, Nova Gorica, 
ki ga zastopa Stojan Zorn, odvetnik v Novi 
Gorici, zoper tožene stranke: 1. Franc Bajc, 
Rosenkranz 16, 5093 Bursheid, Republika 
Nemčija, 2. Orietta Bajc, Lecce Cavallino 
57, 73100 Lecce, Republika Italija, 3. Enza 
Bajc, Via Papa 2, 34170 Gorizia, Republi-
ka Italija in 4. Franco Bajc, Via Giustiniani 
25/1, 34100 Gorizia, Italija, zaradi ugoto-
vitve pravice in izstavitve z.k. listine pcto 
2.500,00 EUR sklenilo:

na podlagi prvega odstavka 146. člena 
Zakona o pravdnem postopku se toženim 
strankam 1. Francu Bajcu, 2. Orietti Bajc, 3. 
Enzi Bajc in 4. Francu Bajcu imenuje zača-
sno zastopnico, upravičeno za sprejemanje 
pisanj v Republiki Sloveniji, odvetnico Tanjo 
Marušič iz Nove Gorice, Kidričeva 18, Nova 
Gorica. Tožence se obvešča o tem, da jim 
bo sodišče postavilo začasno zastopnico za 
sprejemanje pisanj, ki bo sprejemala pisanja 
zanje, dokler ne bodo imenovali svojega 
pooblaščenca.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 6. 2012

V Ps 474/2011 Os-3475/12
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani, 

Komenskega 7, Ljub ljana, je po okrožni so-
dnici svetnici Ani Jaklič, v socialnem sporu 
tožeče stranke Zavod RS za zaposlovanje, 
Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljub ljana, ki jo 
zastopa pooblaščenec Vinko Kaplan, zo-
per toženo stranko Snežano Čepin, zadnji 
znani naslov Goriška 22, Maribor, zaradi 
povrnitve neupravičeno pridobljenih sred-
stev iz naslova štipendij – 897,38 EUR 

s pp, izven glavne obravnave dne 4. 7. 
2012, sklenilo:

v tem socialnem sporu se za začasnega 
zastopnika tožene stranke postavi odvetnik 
Borut Rangus, Resljeva c. 25, Ljub ljana.

Začasni zastopnik ima v tem socialnem 
sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega 
zastopnika in bo toženo stranko zastopal 
vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen poo-
blaščenec nastopil pred sodiščem, oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2012

Oklici dedičem

D 372/2011 Os-3362/12
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče 

zapuščinski postopek po pokojni Elizabeti 
Vašarević, rojeni 28. 10. 1931, državljan-
ki Republike Slovenije, poročeni, umrli 
17. 10. 2011, nazadnje stanujoči Ljub ljanska 
cesta 65, Domžale.

Pozivajo se neznani dediči II. in III. de-
dnega reda, katerih sodišču niso znana ime-
na, niti naslovi, da se v enem letu po objavi 
tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot 
dediči pokojne Elizabete Vašarević.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 6. 2012

D 104/2012 Os-3418/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščin-

ski postopek po pokojni Klarič Mariji, roje-
ni Cetinski, hčerki Antona, rojena 12. 12. 
1913, družinski upokojenki, državljanki bi-
vše SFRJ in SR Slovenije, nazadnje stanu-
joči Drežnik 5, umrli 30. 5. 1982 v Ljub ljani.

Tekom zapuščinskega postopka je so-
dišče ugotovilo, da zapustnica ni napravi-
la oporoke, zaradi česar bo v konkretnem 
primeru prišlo do zakonitega dedovanja, 
katerega je deležna tudi zapustničina hčer-
ka Rački Nada, ki je po sodišču znanih 
podatkih nazadnje živela v Torontu, kjer je 
tudi umrla. Sodišče s tem oklicem poziva 
potomce zapustničine pokojne hčerke Rač-
ki Nade, da se v roku enega leta od objave 
tega oklica na spletni strani tukajšnjega 
sodišča in na sodni deski tukajšnjega so-
dišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico 
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo 
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo 
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 6. 2012

D 351/2010 Os-2956/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 26. 10. 2010 umrlem Peterman 
Frančišku, rojenem 25. 2. 1951, nazadnje 
stanujočem Podhom 55, Zgornje Gorje.

Zakoniti dediči v tretjem dednem redu 
niso znani. Zato se jih poziva, da lahko 
v roku enega leta od objave tega oklica 
uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odloče-
no na podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 5. 2012
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Oklici pogrešanih

N 23/2012 Os-3297/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 

na predlog predlagateljice Pavle Pangos, 
Opatje selo 74C, Miren, postopek o razgla-
sitvi za mrtvega, in sicer Pahor Štefana, sin 
Marije in Štefana Pahor, rojen 13. 9. 1892 
v Novi vasi, neznanega bivališča, ki ga za-
stopa skrbnik za posebni primer Center za 
socialno delo Nova Gorica.

O pogrešanem že več desetletij ni nobe-
nega poročila. Zadnje kar je predlagateljici 
o njem znanega je to, da naj bi, po kon-
cu prve svetovne vojne šel delat v rudnik 
v Francijo. Po podatkih starejših sovašča-
nov, naj bi se smrtno ponesrečil na delu 
v rudniku ali kamnolomu. Razen tega o njem 
ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešanega Pahor Šte-
fana, rojenega 13. 9. 1892 v Novi vasi, sina 
Marije in Štefana Pahor, neznanega bivali-
šča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo 
po poteku tega roka sodišče pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 6. 2012

N 39/2012 Os-3342/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Franca 
Martinčiča, Goriče 12, Vremski Britof, ki ga 
zastopa mag. Bogomir Horvat iz Kopra, za-
radi razglasitve za mrtvega Antona Martinči-
ča, Goriče 12, Vremski Britof, sedaj nezna-
nega bivališča.

Po navedbah predlagatelja naj bi bil po-
grešani Anton Martinčič prav gotovo že mr-
tev, čeprav njegova smrt ni nikjer uradno 

zaznamovana, saj je od njegovega rojstva 
minilo že več kot 99 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi 
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem 
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Sežani v roku treh mesecev od ob-
jave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 6. 2012

Kolektivni delovni spori

X Pd 1742/2011 Os-3470/12
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani 

na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
vešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlaga-
teljem KNSS – neodvisnost, konfederacija 
novih sindikatov Slovenije, Sindikat podjetja 
Slovenica, Celovška 206, Ljub ljana, in na-
sprotnem udeležencem KD Življenje d.d., 
Celovška 206, Ljub ljana.

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 v Uradnem 
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na 
naroku s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan 
na dan 5. 9. 2012, ob 9. uri, v sobi št. 1/I 
nadstropje Delovnega in socialnega sodišča 
v Ljub ljani, Resljeva ul. 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobe-
šeno na oglasni deski tega sodišča, dne 
6. 7. 2012.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Abram Cvetko, Mrzla Planina 20, Zabu-
kovje, zavarovalno polico, št. 50500117922, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnu-327976

Fröhlich Iztok, Majde Vrhovniko-
ve 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
41601007446, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnr-327954

Gradbeno podjetje Radlje d.d., Maribor-
ska cesta 40, Radlje ob Dravi, zavarovalno 
polico, št. 50500104960, izdala zavarovalni-
ca KD Življenje. gne-327992

Ivančič Davorin, Fikoni 8a, Pobegi, za-
varovalno polico, št. 50500031712, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnv-327950

Jurejevčič Tomaž, Celjska uli-
ca 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500092991, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnk-327936

Nikolaš Željko, Pot pod Gradi-
ščem 16, Naklo, zavarovalno polico, št. 
70000010812, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnl-327985

Plaković Goran, Gradišče nad Prva-
čino 47, Renče, zavarovalno polico, št. 
50500018752, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gni-327988

Plavc Magdalena, Zakrajškova uli-
ca 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500047926, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnt-327952

Radujko Dragana, Sečovlje 18A, Se-
čovlje – Sicciole, zavarovalno polico, št. 
50500005206, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnn-327958

Slabe Vladislav, Titova ulica 3, Logatec, 
zavarovalno polico, št. 70000012197, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-327955

Slivnik Maja, Struževo 3 E, Kranj, za-
varovalno polico, št. 50500096331, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl-327960

Urbančič Tomaž, Račeva 21, Žiri, zava-
rovalno polico, št. 50500043904, izdala za-
varovalnica Adriatic Slovenica. gni-327938

Vesel Milan, Ločič 94, Trnovska vas, za-
varovalno polico, št. 11.029.582, izdala za-
varovalnica Grawe d.d.. gno-327932

Spričevala preklicujejo

Abram Tjaša, Cesta v Staro vas 3, Po-
stojna, spričevali 3. in 4. letnika ter spričeva-
lo o poklicni maturi Srednje šole Veno Pilon, 
izdana leta 2003, 2003 ter 2003. gni-327963

Bacali Ditka, Levčeva ulica 13 B, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje 
šole za farmacijo in zdravstvo Ljubljana, iz-
dano leta 1995. gnn-327983

Bunić Jernej, Brest 35a, Ljubljana, ob-
vestilo o uspehu za 1. letnik Tehnične gi-
mnazije Antona Aškerca, izdano leta 2002. 
gnd-327968

Centrih Danaja, Ljubljanska cesta 99 A, 
Grosuplje, spričevalo 9. razreda Osnovne 

Preklici

šole Brinje – Grosuplje, izdano leta 2010. 
gnp-327935

Dakič Eva, Šolnova 8, Velenje, spriče-
vali/indeks 3. in 4. letnika Ljudske univerze 
Velenje, izdani leta 2008. gne-327967

Derganc Martin, Regrča vas 50, Novo 
mesto, spričevalo o splošni maturi Šolske-
ga centra Novo mesto, izdano leta 1995. 
gnr-327979

Dežman Bunjevac Lili, Slavka Gruma 56, 
Novo mesto, spričevalo 1. letnika Srednje 
trgovske šole v Novem mestu, izdano leta 
1990/91, izdano na ime Bunjevac Lilijana. 
gnd-327993

Hiti Franci, Brezoviška 25, Šmarješke 
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra Novo mesto, izdano leta 1993. 
gny-327951

Horvat Mateja, Pintaričeva 3, Gornja 
Radgona, spričevalo 1. letnika Gimnazi-
je Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 
2000. gnx-327973

Kovaček Ivan, Malejeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevala 1., 2., 3., letnika in zaključno 
spričevalo Srednje šole Domžale, izdana 
leta 1980, 1981, 1982. gnf-327945

Kragolnik (Ingrid) Inna, Košnica 61B, Ce-
lje, potrdilo o uspehu PLŠ Celje, izdano leta 
2001/2002. gnf-327991

Marković Polonca, Prapreče 3, Straža, 
spričevala 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o 
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v 
Novem mestu, izdana leta 1991/1995, izda-
no na ime Božič. gnh-327939

Meško Mateja, Lovrenc 121/C, Lovrenc 
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Gi-
mnazije Ptuj, izdano leta 2002. gnt-327977

Meško Mateja, Lovrenc 121/C, Lovrenc 
na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika Gi-
mnazije Ptuj, izdano leta 2003. gns-327978

Ocepek Ines, Kal 7, Zagorje ob Savi, 
spričevalo 5. letnika Srednje šole Domžale, 
izdano leta 1999/2000, izdano na ime Vozelj 
Ines. gnj-327987

Ožbolt Gregor, Tesarska ulica 5 C, Ko-
čevje, maturitetno spričevalo Gimnazije Ko-
čevje, izdano leta 2007. gnc-327948

Rozenberger Tadej, Črmošnjice 43a, 
Novo mesto, spričevalo 4. letnika Šolske-
ga centra Novo mesto, izdano leta 2009. 
gnq-327980

Sešel Nina, Vinska Gora 10A, Velenje, 
spričevalo 3. letnika ŠCV Gimnazija, izdano 
leta 2011. gng-327940

Škrabl Luka, Kržišnikova ulica 4, Med-
vode, spričevalo 1. letnika ŠC PET, izdano 
leta 1997 ter obvestilo o uspehu 2. letnika, 
izdana leta 1998 in 1999. gnz-327971

Štimac Jernej, Cankarjeva ulica 8, Ko-
čevje, obvestilo o uspehu 3. letnika Gimna-
zije Kočevje, št. 60361-4/2011-207, izdano 
leta 2011. gnf-327941

Trpin Sonja, Bukovo 69, Cerkno, spriče-
valo 8. razreda OŠ Cerkno spomenik NOB, 
št. 60305-411/2012, izdano leta 1978, izda-
no na ime Koder Sonja. gnm-327959

Turk Mateja, Brilejeva ulica 20, Ljubljana, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1999. gnd-327947

Velikonja Tanja, Istrska cesta 109, Koper 
– Capodistria, spričevala – indeks 1., 2., 3. 

in 4. letnika Srednje pedagoške in nara-
voslovno-matematične šole, leta izdaje od 
1981 do 1985. gnd-327943

Vičič Tanja, Oševljek 3A, Renče, spriče-
valo o zaključnem izpitu Kmetijsko-živilske 
šole Nova Gorica, za poklicno izobraževanje 
mesar, izdano leta 1993. gnj-327937

Vurnik Navinšek Lara Gea, Devinska uli-
ca 2 A, Ljubljana, spričevalo 3. letnika, Gim-
nazije Poljane v Ljubljani, izdano leta 2010. 
gnb-327970

Žunko Manuela, Marjeta na Dravskem 
polju 36, Marjeta na Dravskem polju, matu-
ritetno spričevalo Srednje ekonomske šole 
Maribor, izdano leta 2011. gno-327957

Drugo preklicujejo

Avtoprevoznik Viktor Krajnc s.p., Tekače-
vo 33, Rogaška Slatina, licenco, št. 007166/
AD64-4-957/2011. gnv-327975

Bergant Ana, Kolarjeva ulica 50, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19536789, iz-
dala Ekonomska fakulteta. gno-327982

Cekuta Nina, Krivec 4, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 01008386, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnk-327961

CH d.o.o., Hruševska cesta 42A, Lju-
bljana, licenco, št. E003619, za vozilo MAN 
TGA 18.480 4x2 BLS, registrska št. LJ 18-
2MX. gnp-327956

Dobaj Patricija, Zgornji Duplek 165A, 
Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št. 
98111043, izdala Pedagoška fakulteta Ko-
per. gnc-327944

Dolanc Samo, Črtomirova ulica 29, 
Ljubljana, izkaznica za gluhe osebe, izda-
lo Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, odločba Centra za socialno delo 
Ljubljana – Bežigrad, št. 571-1-28/2003-20 
(16). gnx-327981

Gegić Darko, Adamičeva 53, Gro-
suplje, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500022778004, izdal Cetis Celje. 
gnw-327953

Gregorič Maks, Lepodvorska uli-
ca 21, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
19435959, izdala Ekonomska fakulteta. 
gnz-327946

Ilić Aleksandar, Groharjeva 20, Kamnik, 
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji 
za voznika v cestnem prometu, št. certifikata 
2398/2008/8400.002.4.1, izdala Agencija za 
promet d.o.o. gng-327990

Kurnik Ivan, Bišečki vrh 7, Trno-
vska vas, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500033266000, izdal Cetis d.d. 
gnw-327974

Markeljc Marko, Polje 475, Ljubljana-
-Polje, študentsko izkaznico, št. 19453482, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gng-327965

Nika Veber, Vilharjeva ulica 6, Celje, 
študentsko izkaznico, št. 31250141, iz-
dala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. 
gnp-327931

Peršič Zoran s.p. PREVOZ IN, Ulica Gra-
dnikove brigade 9, Nova Gorica, licence, 
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št. 000251/002, reg. št. GO M4-337, izdala 
Obrtna zbornica Slovenije. gnh-327989

Ribič Kaja, Tabor 20, Tabor, študentsko 
izkaznico, št. 11080422, izdala Zdravstvena 
fakulteta Ljubljana. gnk-327986

Rogelj Ritonja Alenka, Zelena pot 15, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 18011119, 
izdala Filozofska fakulteta. gnm-327934

Štefan Jaša, Loško 65, Cerknica, dija-
ško izkaznico, izdal Šolski center Postojna. 
gnc-327969

TAG TRANS Prevozništvo d.o.o., Celov-
ška cesta 280, Ljubljana, dovolilnico za pre-
voz tovora za Hrvaško, št. 0003850, izdala 
Gospodarska zbornica Slovenije, izdana 
leta 2012. gne-327942

Tomšič Urška, Grenc 20 A, Škofja Loka, 
študentsko izkaznico, št. 28031259, iz-
dala Fakulteta za matematiko in fiziko. 
gnn-327933

Ule Primož, Šolska 26, Solkan, študent-
sko izkaznico, izdala Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. gny-327972

Verbančič Matic, Bevkova 49, Radovlji-
ca, študentsko izkaznico, št. 32050140, iz-
dala Univerza v Ljubljani. gnh-327964

Vrečko Maruša, Cesta v Kostanj 19a, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 01005184, 
izdala Pedagoška fakulteta. gnf-327966

Vrlinič Bojan, Vinica 47b, Vinica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500001491001, 
izdal Cetis Celje. gnj-327962
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