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Javni razpisi

Št. 3313-20/2007/13 Ob-3829/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Repu-

blike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi in 
v skladu z:

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

– Programom razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 
SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU 
z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, 
zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011 (v na-
daljnjem besedilu: PRP 2007–2013),

– Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z 
dne 20. 9. 2005 o podpori za razvoj pode-
želja 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 Uredbe 
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EKSRP) in Ured-
be (ES) št. 1290/2005 o financiranju sku-
pne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 
9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1698/2005/ES) in z Uredbo (EU) 
št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 glede nekaterih določb o fi-
nančnem upravljanju za nekatere države 
članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave 
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo,

– Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z 
dne 15. 12. 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. 368 z dne 23. 12. 2006, 
str. 15), zadnjič spremenjeno z Uredbo Ko-
misije (ES) št. 679/2011 z dne 14. 7. 2011 
o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o 
podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za ra-
zvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP; UL L 
št. 185 z dne 15. 7. 2011 str. 57) (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1974/2006/ES) in

– Uredbo Komisije (ES) št. 65/2011 z dne 
27. 1. 2011 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 
glede izvajanja kontrolnih postopkov in nav-
zkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore 
za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 
2011, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
65/2011/EU), objavlja

IV. javni razpis za ukrep 125
– Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. 

komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 so 
komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih območjih.

Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 5.500.000 EUR, od tega je za predmet 
podpore št. 1. komasacije namenjeno 4.000.000 EUR in za predmet podpore št. 2 agromelioracije 
na komasacijskih območjih 1.500.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo s proračunskih postavk MKO, 
in sicer: 

– do 3.000.000 EUR za predmet podpore št. 1 komasacije s proračunske postavke 920010 PRP 
2007–2013 – EU.
– do 1.125.000 EUR za predmet podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskih območjih 
s proračunske postavke 920010 PRP 2007-2013 – EU.

– do 1.000.000 EUR za predmet podpore št. 1 komasacije s proračunske postavke 920110 PRP 
2007–2013 – slovenska udeležba.
– do 375.000 EUR za predmet podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskih območjih s 
proračunske postavke 920110 PRP 2007-2013 – slovenska udeležba.

Delež javnega financiranja znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. Od tega znaša delež 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 
25 odstotkov. 

Kolikor razpisana sredstva na predmetu podpore št. 1 komasacije ali predmetu podpore št. 2 
agromelioracije na komasacijskem območju ne bodo porabljena, se lahko ostanek sredstev v skladu 
s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP, proporcionalno razdeli med predmetom podpore št. 1 
komasacije in premetom podpore št. 2 agromelioracije na komasacijskem območju.

Vrsta javnega razpisa Zaprt

Objava in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS, do vključno dne 1. 10. 2012, 
do 24. ure (zaključek javnega razpisa).
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Obdobje upravičenosti stroškov Skladno s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški za naložbe iz 1. točke 
prvega odstavka in prve točke drugega odstavka 40. člena Uredbe PRP, stroški, nastali od datuma 
izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek 
stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev 
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
Skladno s petim odstavkom 40. člena Uredbe PRP se za upravičene stroške štejejo tudi morebitni 
splošni stroški iz 2. točke prvega odstavka in 2. točke tretjega odstavka 40. člena Uredbe PRP, nastali 
od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: ARSKTRP) (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si.

4.1.4. Na komasacijskem območju je 
predmet podpore v okviru tega javnega raz-
pisa v posamezni vlogi komasacija oziroma 
agromelioracija na komasacijskem območ-
ju.

4.1.5. Skladno s prvim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datu-
mom začetka upravičenosti stroškov ne sme 
začeti z deli, niti prevzeti nobenih obvezno-
sti na račun morebitnih dodeljenih sredstev 
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje 
materiala, opreme, storitev ali del). Zbiranje 
ponudb se ne šteje kot prevzem obvezno-
sti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec 
ne sme biti izbran pred začetkom datuma 
upravičenosti.

4.1.6. Skladno z drugim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, če se vlagatelj 
v skladu z Zakonom o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 
18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), 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 pod-
jetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi 
sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o 
netržnih pogojih poslovanja.

4.1.7. Skladno s tretjim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj za 
izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev grad-
benega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovo-
ljenje, iz katerega je razvidna namembnost 
objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

4.1.8. Skladno s četrtim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti 
poravnane vse obveznosti do države.

4.1.9. Skladno s petim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP vlagatelj ne sme 
biti v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije.

4.1.10. Skladno s sedmim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, mora biti iz doku-
mentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pri-
dobitev sredstev za naložbe, razvidna zapr-
tost finančne konstrukcije za priznani in ne-
priznani del naložbe. Vlagatelj mora priložiti 
dokazilo, da ima za predlagano komasacijo 
oziroma agromelioracijo na komasacijskem 
območju zagotovljena finančna sredstva.

4.1.11. Skladno z osmim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, če vlagatelj kan-
didira za pridobitev sredstev samo za del 
naložbe, morajo biti iz priložene projektne 
dokumentacije razvidni:

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

4.1.11.2. ločen popis del in stroškov, 
s katerim se vlagatelj prijavlja na javni 
razpis;

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

4.1.12. Skladno z devetim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, če vlagatelj kan-
didira 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 objekta 
kot upravičeni stroški priznajo le stroški v 
sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo upravičeni prostori 
zasedajo.

4.1.13. Vlagatelj mora imeti za naka-
zilo dodeljenih sredstev odprt transakcij-
ski račun za nakazilo sredstev v skladu s 
35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZKme-1).

4.1.14. Skladno z dvanajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj imeti 
dejavnost registrirano na ozemlju Republike 
Slovenije.

4.1.15. Skladno s trinajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, na 
kateri se opravlja izvršba v skladu s pred-
pisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore tega javnega 
razpisa.

4.1.16. Skladno s štirinajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, nepremičnina, ki 
je predmet podpore tega javnega razpisa v 
času odločanja ne sme biti v postopku de-
nacionalizacije.

4.2. Specifični pogoji
4.2.1. Pogoji za pridobitev sredstev za 

komasacije
4.2.1.1. Skladno s 1. točko prvega od-

stavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlaga-
telj priložiti ustrezna dovoljenja za operativ-
no izvedbo komasacije.

4.2.1.2. Skladno z 2. točko prvega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP mora v vla-
gatelj priložiti finančno ovrednotenje koma-
sacije.

4.2.1.3. Skladno s 3. točko prvega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP mora vlaga-
telj priložiti časovno opredelitev operativne 
izvedbe komasacije, ki mora biti zaključena 
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev. Kot dokazilo o zaključku projekta 
se šteje predajni zapisnik upravne enote o 
zaključku komasacije oziroma izdelavi ela-
borata komasacije.

4.2.1.4. Skladno s 4. točko prvega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP in skladno z 

2. Predmet podpore
2.1. Skladno s 1. in 2. točko prvega od-

stavka 39. člena Uredbe PRP so predmet 
podpore v okviru tega javnega razpisa ko-
masacije in agromelioracije na komasacij-
skih območjih (vlagatelj lahko v okviru tega 
javnega razpisa pridobi sredstva za koma-
sacije in agromelioracije na komasacijskem 
območju ali za komasacije oziroma agrome-
lioracije na komasacijskih območjih).

3. Vlagatelji
3.1. Skladno s 1. točko 41. člena Ured-

be PRP so vlagatelji za predmet podpore iz 
1. točke prvega odstavka 39. člena Uredbe 
PRP (komasacije) občine, v katerih se izvaja 
večinski del komasacije.

3.2. Skladno z 2. točko 41. člena Ured-
be PRP so vlagatelji za predmet podpore iz 
2. točke prvega odstavka 39. člena Uredbe 
PRP (agromelioracije na komasacijskih ob-
močjih) občine, v katerih se izvaja večinski 
del agromelioracije in jih lastniki zemljišč 
pooblastijo za vodenje investicije.

4. Pogoji in obveznosti
4.1. Splošni pogoji
4.1.1. Skladno z drugim odstavkom 

39. člena Uredbe PRP, se pri predmetu pod-
pore iz 1. točke prvega odstavka 39. člena 
Uredbe PRP (komasacije) podpirajo aktiv-
nosti komasacij, ki se izvajajo v skladu s 
predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. V 
komasacijsko območje v skladu z občinski-
mi prostorskimi akti ne sme biti vključenih 
več kot 30 odstotkov nekmetijskih zemljišč.

4.1.2. Skladno s tretjim odstavkom 
39. člena Uredbe PRP se pri predmetu pod-
pore iz 2. točke prvega odstavka 39. člena 
Uredbe PRP (agromelioracije na komasa-
cijskih območjih), podpirajo aktivnosti agro-
melioracij na komasacijskih območjih, ki se 
izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetij-
ska zemljišča. Podpirajo se samo tiste agro-
melioracije, ki se izvajajo na komasacijskih 
območjih in se z njimi dosega cilj celovite-
ga urejanja kmetijskega prostora. Predmet 
podpore so naložbe v ureditev poljskih poti 
(nekategorizirane občinske poti), odstrani-
tev kamnitih osamelcev, spreminjanje kon-
figuracije zemljišč, izboljšanje dostopa na 
kmetijska zemljišča in krčenje grmičevja. 
Infrastruktura, ki se izgradi v okviru agro-
melioracije in ni neposredno povezana z ra-
zvojem kmetijstva, ni upravičena do podpor 
v okviru tega ukrepa.

4.1.3. Agromelioracijska dela, ki so se 
ali se izvajajo na komasacijskih območjih in 
so bila financirana iz drugega ukrepa PRP 
2007–2013 ali iz proračuna lokalne skupno-
sti, niso upravičena do podpore iz naslova 
tega javnega razpisa.

mailto:aktrp@gov.si
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Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06 in 54/10), mora vlagatelj pre-
dložiti Investicijski program ali dokument 
identifikacije investicijskega projekta, iz 
katerega mora biti jasno razvidno, da so s 
komasacijo predvideni pozitivni ekonom-
ski učinki. Projekt mora z izračunano bruto 
dodano vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: 
BDV) izkazati pozitivno oceno pričakova-
nih ekonomskih učinkov.

4.2.1.5. Skladno s 5. točko prvega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP mora vlaga-
telj prevzeti pravice, obveznosti in odgo-
vornosti, ki izhajajo iz naložbe komasacije.

4.2.1.6. Skladno s 6. točko prvega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP, so do pod-
por upravičena tista komasacijska obmo-
čja, pri katerih je povprečno število parcel 
na ha višje od dveh parcel na ha.

4.2.2. Pogoji za pridobitev sredstev za 
agromelioracije na komasacijskih obmo-
čjih

4.2.2.1. Skladno s 1. točko drugega 
odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vla-
gatelj v skladu z zakonodajo, ki ureja kme-
tijska zemljišča, Zakonom o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 
(14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 
120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 
57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 
Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12; v nadalj-
njem besedilu: ZGO-1) in Zakonom o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 
(8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. 
US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 – popr.); v nadaljnjem besedilu: 
ZUreP-1), priložiti ustrezna dovoljenja za 
operativno izvedbo agromelioracije na ko-
masacijskem območju, v skladu z zahte-
vami javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije.

4.2.2.2. Skladno z 2. točko drugega 
odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora 
vlagatelj priložiti ustrezno projektno, in-
vesticijsko in tehnično dokumentacija ter 
vsa dovoljenja za izvedbo agromeliora-
cije na komasacijskem območju v skladu 
z zahtevani javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

4.2.2.3. Skladno s 3. točko drugega 
odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora 
vlagatelj priložiti pravnomočno dovoljenje 
o operativni izvedbi komasacije. Vlaga-
telj mora priložiti dovoljenje o operativni 
izvedbi komasacije, ki je postalo pravno-
močno s 1. januarjem 2000 ali pozneje.

4.2.2.4. Skladno s 4. točko drugega 
odstavka 42. člena Uredbe PRP mora vla-
gatelj priložiti finančno ovrednotenje pro-
jekta.

4.2.2.5. Skladno s 5. točko drugega 
odstavka 42. člena Uredbe PRP mora vla-
gatelj priložiti časovno opredelitev opera-
tivne izvedbe projekta, ki mora biti zaklju-
čena do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev. Kot dokazilo o zaključku 
projekta se šteje pravnomočno uporabno 
dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, 
ki ga podpiše upravičenec, oziroma izjava 
izvajalca gradbenega nadzora, da so dela 
zaključena in poročilo o opravljenem delu, 

ki ga podpiše upravičenec, kadar v skladu 
z ZGO-1 uporabno dovoljenje ni potrebno.

4.2.2.6. Skladno s 6. točko drugega od-
stavka 42. člena Uredbe PRP in Skladno z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06 in 54/10), mora vlagatelj pre-
dložiti Investicijski program ali dokument 
identifikacije investicijskega projekta, iz 
katerega mora biti jasno razvidno, da so s 
komasacijo predvideni pozitivni ekonom-
ski učinki. Projekt mora z izračunanim 
BDV izkazati pozitivno oceno pričakova-
nih ekonomskih učinkov.

4.2.2.7. Skladno s 7. točko drugega 
odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora 
vlagatelj prevzeti pravice, obveznosti in 
odgovornosti, ki izhajajo iz naložbe agro-
melioracije na komasacijskem območju.

4.2.2.8. Skladno z 8. točko drugega 
odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora biti 
komasacijski postopek najmanj v fazi po-
trditve idejne zasnove ureditve komasa-
cijskega območja skladno s 63. členom 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, v nadaljnjem 
besedilu: ZKZ-UPB2).

4.2.2.9. Za izvedbo agromelioracijskih 
del na komasacijskem območju, morajo 
biti skladno z zakonodajo, ki ureja kme-
tijska zemljišča, pridobljena vsa potrebna 
dovoljenja.

4.2.2.10. Do podpore so upravičeni tudi 
tisti agromelioracijski projekti, ki se ne po-
krivajo v celoti s komasacijskim obmo-
čjem, vendar pa se kot upravičeni stroški 
priznajo le tisti stroški, ki so vezani na 
izvedbo agromelioracijskih del na samem 
komasacijskem območju.

4.2.2.11. V primerih, kadar gre za po-
seg, za katerega v skladu z ZGO-1 ni 
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, 
je potrebno priložiti vsa soglasja, ki jih do-
loča lokacijska informacija občine, v kateri 
leži predvidena agromelioracija.

4.2.2.12. Za izvedbo naložbe, ki zah-
teva pridobitev gradbenega dovoljenja, 
mora vlagatelj pridobiti gradbeno dovolje-
nje, iz katerega je razvidna namembnost 
objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo 
prijavljene naložbe.

4.3. Pogoji, ki jih mora izpolniti upra-
vičenec od izdaje odločbe o pravici do 
sredstev do zaključka projekta (kot upra-
vičenec iz tega javnega razpisa se smatra 
vlagatelj iz poglavja 3.1. oziroma 3.2. tega 
javnega razpisa)

4.3.1. Skladno z drugim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, se mora predmet 
podpore po Uredbi PRP uporabljati izključ-
no za namen in dejavnost, za katero so 
bila sredstva po Uredbi PRP dodeljena.

4.3.2. Skladno z devetim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, če se upraviče-
nec v skladu z ZJN-2, šteje za naročnika, 
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek 
izbire dobavitelja oziroma izvajalca izve-
den v skladu z navedenimi predpisi.

4.3.3. Skladno z desetim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, mora biti naložba 
zaključena pred oddajo zadnjega zahtev-
ka za izplačilo sredstev.

4.3.4. Skladno z enajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni 
rok za vložitev zahtevka za izplačilo sred-

stev, ki se lahko določi v odločbi oziroma 
sklepu 30. junij 2015.

4.3.5. Upravičenec mora najkasneje v 
petih dneh po podpisu pogodbe z izbranim 
izvajalcem geodetskih, gradbenih oziro-
ma ostalih operativnih del, le-to skupaj z 
obvestilom o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika in ponudbo izbranega izvajalca del, 
posredovati ARSKTRP.

4.3.6. Upravičenec mora z izvajalcem 
del podpisali pogodbo, na podlagi katere 
se bo izvajalcu del izplačevalo glede na 
dejansko opravljeno delo. V primeru, da 
bo dejansko opravljenega dela več, kot pa 
je to opredeljeno v projektantskem pred-
računu izvedbe komasacije ali agromeli-
oracije za potrebe tega javnega razpisa, 
upravičenec ne more zahtevali dodatnih 
sredstev, pač pa bo moral razliko pokriti 
sam.

4.3.7. Upravičenec mora upoštevati 
navodila, določena v Priročniku za obve-
ščanje 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.

4.3.8. Upravičenec mora za pogodbena 
dela voditi predpisano dokumentacijo, ki je 
določena s tem javnim razpisom in odloč-
bo o pravici do sredstev.

4.3.9. Obveznosti, ki veljajo za izvedbo 
komasacije od izdaje odločbe o pravici do 
sredstev do zaključka naložbe

4.3.9.1. Upravičenec mora z izbranim 
izvajalcem geodetskih in ostalih opera-
tivnih del skleniti pogodbo, s katero se 
bo izvajalec zavezal, da bo opravil tudi 
eventualna geodetska dela ter dopolnitve 
elaboratov komasacijskega postopka, ki 
bodo potrebna v fazi reševanja pritožb do 
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi 
zemljišč komasacijskega sklada.

4.3.9.2. Upravičenec mora ob zaključ-
ku komasacijskega postopka (pred za-
dnjim izplačilom) priložiti tehnično poroči-
lo. Podrobna vsebina tehničnega poročila 
je določena v razpisni dokumentaciji.

4.3.9.3. Upravičenec se zavezuje, da v 
primeru spreminjanja meje komasacijskega 
območja, v skladu s 57. členom ZKZ-UPB2 
ne bo zahteval dodatnih sredstev.

4.3.9.4. Prejemnik sredstev mora naj-
kasneje v petih letih po zadnjem izplači-
lu sredstev s strani ARSKTRP izvesti in 
zaključiti agromelioracijska dela oziroma 
projekt izgradnje novo-nastale infrastruk-
ture, ter zagotoviti finančna sredstva za 
novo nastalo infrastrukturo, predvideno v 
idejni zasnovi komasacije. Te obveznosti 
se vključijo v odločbo o pravici do sred-
stev.

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

4.4.1. Skladno s prvim odstavkom 
127. člena Uredbe PRP, se sredstva iz-
plačajo na podlagi zahtevka upravičenca 
za izplačilo sredstev.

4.4.2. Skladno z drugim odstavkom 
127. člena Uredbe PRP mora biti pred 
vložitvijo posameznega zahtevka za izpla-
čilo sredstev naložba/aktivnost, na katero 
se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, 
zaključena in vsi računi plačani. Upraviče-
nec, ki mu je bila izdana odločba o pravici 
do sredstev, mora k zahtevku za izplačilo 
sredstev obvezno priložiti:
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Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku. (Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi 
predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca).

1. Originalni izvodi računov ali overjene fotokopije računov (overjene fotokopije računov se upravičencu ne vračajo).

2. Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu) 
(overjene fotokopije računov se upravičencu ne vračajo).

3. Začasne gradbene situacije in končna gradbena situacija pri gradbenih delih, ki jo pooblaščeni nadzornik in investitor potrdita 
z žigom in podpisom ter pripisom, da so dela zaključena, ki se investitorju ne vračajo, z originalnimi dokazili o njihovem plačilu 
(overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu), ki se upravičencu 
ne vračajo. Pri komasacijah se namesto gradbene situacije priloži obračunsko situacijo, ki jo potrdita upravna enota in 
upravičenec.

4. Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec, ki se ne vrača.

5. Zadnjemu zahtevku je potrebno priložiti ustrezna dokazila o zaključku naložbe iz naslednjega odstavka tega poglavja. 

4.4.3. Kot dokazilo o zaključku naložbe, za katero je bila upravičencu izdana odločba o pravici do sredstev, se šteje:

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

1. Komasacija Predajni zapisnik upravne enote o zaključku komasacije oziroma izdelavi elaborata komasacije. 
Kot zaključena komasacijska dela se skladno s 63. členom ZKZ-UPB2, smatrajo takrat, ko 
izvajalec del preda celoten elaborat komasacije upravni enoti in pristojni območni geodetski 
upravi. Komasacija mora izpolnjevati vse pogoje, skladno z ZKZ-UPB2, da lahko upravna enota 
izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. Priložiti je potrebno tudi tehnično 
poročilo v digitalni obliki. Podrobna vsebina tehničnega poročila je opredeljena v razpisni 
dokumentaciji, in sicer v dokumentu Razdelitev komasacijskih del na pod-faze in dokazila 
o opravljenem delu.

2. Agromelioracija, za katero je 
potrebno gradbeno dovoljenje 
(manj zahtevni objekt)

Pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. 

3. Agromelioracija, za katero je 
potrebno gradbeno dovoljenje 
(nezahtevni objekt)

Izjava izvajalca gradbenega nadzora, da so dela zaključena in poročilo o opravljenem delu, 
ki ga podpiše upravičenec. Strokovno mnenje kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko 
gozdarskega zavoda o izvedenih agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi 
izjave izvajalca gradbenega nadzora.

4. Agromelioracija, za katero ni 
potrebno gradbeno dovoljenje 

Izjava izvajalca gradbenega nadzora, da so dela zaključena in poročilo o opravljenem delu, 
ki ga podpiše upravičenec. Strokovno mnenje kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko 
gozdarskega zavoda o izvedenih agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi 
izjave izvajalca gradbenega nadzora.

4.4.6. Vlagatelj lahko v roku 30 dni od 
pravnomočnosti odločbe o pravici do sred-
stev pošlje na ARSKTRP zahtevek za iz-
plačilo predplačila do vključno 20 odstot-
kov odobrene pomoči, ki mu priloži bančno 
garancijo v višini 110 odstotkov zneska 
predplačila. Garancija se sprosti, ko dejan-
ski znesek izdatkov, povezan z naložbo, 
preseže znesek predplačila. Preostanek 
sredstev do višine zneska odobrenih sred-
stev bo ARSKTRP izplačala po dogovorjeni 
dinamiki po predložitvi dokazil o izvedenih 
in plačanih delih, ki presegajo že izplačano 
predplačilo.

4.4.7. Sredstva se izplačajo na podla-
gi največ petih zahtevkov in sicer do dva 
zahtevka letno. Zahtevek za izplačilo sred-
stev upravičenec vloži najkasneje v roku, 
določenem v odločbi o pravici do sredstev. 
Kadar vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora 
posamezni zahtevek zajemati posamezno 
fazo projekta v celoti.

4.5. Obveznosti upravičenca in končne-
ga prejemnika sredstev

4.5.1. Skladno s prvim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, morajo biti grad-
bena dela opravljena v skladu z ZGO-1, 
ZUreP-1, z Zakonom o varstvu kulturne 

dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 16/08 
v nadaljnjem besedilu: ZVKD) in z Za-
konom o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 
Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: 
U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09; v nadaljnjem be-
sedilu: ZVO-1).

4.5.2. Skladno s tretjim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, se mora naložbena 
dejavnost, za katero upravičenec po Uredbi 
PRP prejme sredstva, opravljati še najmanj 
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sred-
stev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih 
sprememb oziroma odtujiti naložbe ter na-
ložbe ne sme uporabljati v nasprotju z na-
menom dodeljenih sredstev, sicer jih mora 
vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, 
ko je končni prejemnik sredstev obveščen o 
obveznosti povračila.

4.5.3. Skladno s četrtim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, mora končni pre-
jemnik sredstev na ARSKTRP poročati o 
doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti 
še pet let od zadnjega izplačila sredstev. 
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na 
spletni strani ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si.

4.4.4. Skladno s petim odstavkom 
127. člena Uredbe PRP, morajo za izpla-
čila sredstev v tekočem letu upravičenci 
zahtevke za izplačilo sredstev poslati na 
ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim od-
stavkom 114. člena Uredbe PRP. Upravi-
čenci vlagajo zahtevke za izplačilo sred-
stev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi 
o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo 
sredstev se vlagajo od 1. januarja do 5. ok-
tobra in od 6. decembra do 31. decembra 
tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sred-
stev, poslani med 6. oktobrom in 5. decem-
brom, se s sklepom zavržejo. Zahtevek za 
izplačilo sredstev vlagatelj vloži najkasneje 
v roku, določenem v odločbi o pravici do 
sredstev. Šteje se, da je odločba izdana 
tisti dan, ki je naveden na odločbi o pravici 
do sredstev.

4.4.5. Skladno s sedmim odstavkom 
127. člena Uredbe PRP, če razlika med 
upravičenimi stroški, ki se priznajo na pod-
lagi vloženega zahtevka za izplačilo sred-
stev, in višino stroškov, ki jih upravičenec 
uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, 
presega 3 odstotke, se za razliko upora-
bi znižanje zneska v skladu s 30. členom 
Uredbe 65/2011/EU.
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4.5.4. Skladno s sedmim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, mora končni pre-
jemnik sredstev omogočiti dostop do doku-
mentacije o projektu ter omogočiti kontrolo 
projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO, 
revizijskemu organu in drugim nadzornim 
organom.

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

4.5.6. Skladno z dvanajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi pre-
dračuni, računi in druga dokazila glasiti na 
upravičenca.

4.5.7. Upravičenec mora najkasneje v 
desetih dneh po prejemu odločbe o pravici 
do sredstev začeti postopek izbire izvajal-
ca geodetskih, gradbenih oziroma ostalih 
operativnih del po ZJN-2. Če se investitor, 
v skladu z ZJN-2, šteje za naročnika, mora 
predložiti dokazilo, da je bil postopek iz-
bire dobavitelja oziroma izvajalca izveden 
v skladu z navedenimi predpisi. Upraviče-
nec mora pri omenjenem postopku izbire 
izvajalca geodetskih in ostalih del uporabili 
enako specifikacijo del kot je le-ta oprede-
ljena v projektantskem predračunu izvedbe 
komasacije ali agromelioracije za potrebe 
tega javnega razpisa ter z izbranim izva-
jalcem del skleniti pogodbo o izvedbi del, 
ki bo skladna s tem javnim razpisom in od-
ločbo o pravici do sredstev. Kolikor nihče 

od ponudnikov ne bo ponudil izvedbo del 
za vrednost nižjo ali enako, kot je oprede-
ljena v odločbi o pravici do sredstev, mora 
upravičenec razpis ponoviti oziroma razliko 
pokriti sam.

4.5.8. Skladno s trinajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, morajo biti vsi ra-
čuni in vsa dokazila predložena v sloven-
skem jeziku.

4.5.9. Skladno s štirinajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP, mora končni preje-
mnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti 
o izvedenih naložbah in projektih, sofinanci-
ranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, 
z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, 
ki bodo objavljena na spletni strani MKO, 
in podrobnimi pravili o informiranju in obve-
ščanju javnosti, ki so določena v Prilogi VI 
Uredbe 1974/2006/ES.

4.5.10. Skladno s 124. členom Uredbe 
PRP morajo končni prejemniki sredstev, ki 
pridobijo sredstva na podlagi tega javnega 
razpisa, vso dokumentacijo, ki je bila podla-
ga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj 
pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.

5. Omejitev sredstev
5.1. Skladno s prvim odstavkom 

119. člena Uredbe PRP lahko upravičen-
ci pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali 
naložbe na podlagi posamezne vloge na 
javni razpis samo iz enega ukrepa po Ured-
bi PRP.

5.2. Skladno z drugim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP se sredstva ne odo-
brijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na 

javni razpis in v zahtevku za izplačilo sred-
stev, že prejel sredstva državnega proraču-
na Republike Slovenije ali sredstva Evrop-
ske unije oziroma druga javna sredstva.

5.3. Skladno s četrtim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, če je upravičenec 
po Uredbi PRP občina, se lastna sredstva 
sofinanciranja z vidika Evropske unije ne 
štejejo za že prejeta javna sredstva Repu-
blike Slovenije.

5.4. Skladno s tretjim odstavkom 
119. člena Uredbe PRP, ne glede na do-
ločbo prejšnjega odstavka lahko za namen 
izvajanja ukrepov Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev – ukrep 121, Dodajanje vred-
nosti kmetijskim in gozdarskim – ukrep 123, 
Izboljšanje in razvoj infrastrukture, poveza-
ne z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva 
– 125, Diverzifikacija v nekmetijske dejav-
nosti – ukrep 311 in Podpora ustanavljanju 
in razvoju mikro-podjetij – 312 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.

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

6. Upravičeni stroški
6.1. Skladno s prvim in drugim odstav-

kom 40. člena Uredbe PRP so upravičeni 
stroški:

Št. Upravičeni strošek

Stroški izvedbe projekta

1. Komasacije:
Stroški izvedbe komasacije – geodetska dela

2. Agromelioracije na komasacijskih območjih:
Stroški izvedbe agromelioracije (pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, 
geodetska dela in zaključna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave 
gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, 
prevoza in opravljenih del).

 Splošni stroški

3. Komasacije:
Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, do vključno 20 odstotkov upravičenih 
stroškov geodetskih del. Splošni stroški so zlasti honorarji inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske 
upravičenosti, priprava idejne zasnove komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potrebna za 
uvedbo komasacije, priprava idejnih projektov, stroški strokovnih sodelavcev pri pripravi in izvedbi komasacije, stroški, 
nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge 
tehnične dokumentacije opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, stroški projektne in investicijske 
dokumentacije, stroški izvedbe javnega razpisa za izvedbi komasacije v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
in stroški inženiringa

4. Agromelioracije na komasacijskih območjih:
Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20 odstotkov upravičenih 
stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in 
ekonomske upravičenosti, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za uvedbo agromelioracije, priprava idejnih 
projektov, strokovnih sodelavcev pri pripravi in izvedbi komasacije, stroški, nastali v zvezi s pripravo popisa del s pred-
izmerami in ovrednotenjem agromelioracije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične 
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, stroški projektne in investicijske dokumentacije, stroški priprave 
ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, stroški 
izvedbe javnega razpisa za izvedbo agromelioracije v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, stroški inženiringa 
in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnih mnenj o načrtovanju in izvedenih agromelioracijskih delih.

http://www.mko.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/
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6.2. Skladno s četrtim odstavkom 
40. člena Uredbe PRP, se kot upraviče-
ni stroški za naložbe iz 1. točke prvega in 
drugega odstavka 40 člena Uredbe PRP, v 
okviru tega javnega razpisa, štejejo samo 
stroški, nastali od datuma odločbe o pravici 
do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka. 
Kot začetek stroška upravičenih stroškov se 
šteje prevzem obveznosti upravičenca na 
račun morebitnih dodeljenih sredstev (skle-
nitev katerekoli pogodbe, naročanje mate-
riala, opreme, storitev ali del). Investitor pa 
lahko začne s postopkom izbire izvajalca 
skladno z ZJN-2, vendar pogodbe z izbra-
nim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

6.3. Skladno s petim odstavkom 
40. člena Uredbe PRP so do podpore upra-
vičeni tudi morebitni splošni stroški iz 2. 
točke prvega odstavka in 2. točke drugega 

odstavka 40 člena Uredbe PRP, nastali od 
1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zah-
tevka za izplačilo sredstev.

6.4. Skladno s šestim odstavkom 
40. člena Uredbe PRP, se poleg neupravi-
čenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena 
Uredbe 1698/2005/ES podpora ne dodeli 
za:

6.4.1. plačilo davkov, carin in dajatev pri 
uvozu,

6.4.2. stroške tekočega poslovanja (stro-
ški vzdrževanja in najema),

6.4.3. bančne stroški in stroške garancij,
6.4.4. stroške promocije,
6.4.5. nakup rabljene opreme in
6.4.6. stroške arheoloških izkopavanj.
6.5. Skladno s tretjim odstavkom 

71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni 
upravičen strošek.

7. Merila za ocenjevanje vlog

7.1. Skladno s prvim odstavkom 
43. člena Uredbe PRP, so do sofinanciranja 
upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so 
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo 
vse pogoje.

7.2. Skladno z drugim odstavkom 
43. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na 
podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne 
meje točk, določene v tem javnem razpisu in 
razpisni dokumentaciji.

7.3. Vloge bodo ocenjene na podlagi 
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje 
točk, ki za ta javni razpis za komasacije in 
za agromelioracije na komasacijskih obmo-
čjih znaša 20. V primeru, da za posamezno 
merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih 
podatkov oziroma so podatki nepravilni, se 
vloga v tem delu oceni z 0 točk.

7.4. Upoštevajo se naslednja merila:
7.4.1. Za predmet podpore komasacije:

Merila Najvišje možno število 
točk

I. Zemljiško-strukturni vidik 40

1. Neugodna posestna struktura (povprečno število parcel/ha) 20

2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij 5

3. Število pravnomočno denacionaliziranih parcel na ha komasirane površine 5

4. Odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč z uvedbo komasacije (v površini) 10

II. Ekonomski vidik 27

5. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij 10

6. Kakovost podatkov o zemljiško-katastrskih načrtih (ali parcelah) 5

7. Interna stopnja donosnosti 12

III. Okoljsko prostorski vidik 10

8. Delež najboljših kmetijskih zemljišč v komasacijskem območju 10

IV. Regionalni vidik 5

9. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije 5

SKUPAJ 82

7.4.2. Za predmet podpore agromelioracije na komasacijskih območjih:

Merila Najvišje možno število 
točk

I. Zemljiško-strukturni vidik 20

1. Komasacijski postopek je že pravnomočno zaključen 10

2. Sovpadanje z izgradnjo velikega namakalnega sistema 10

II. Ekonomski vidik 34

3. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij 12

4. Sofinanciranje komasacijskih del iz PRP 2007–2013 10

5. Interna stopnja donosnosti projekta 12

III. Okoljsko prostorski vidik 12

6. Velikost agromelioracijskega območja 12

IV. Regionalni vidik 10

7. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije 10

SKUPAJ 76
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7.5. Skladno s 118. členom Uredbe 
PRP velja, da če je lokacija naložbe na ob-
močju občin Pomurske regije za izvajanje 
10. člena Zakona o razvojni podpori Po-
murski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni 
list RS, št. 87/09), lahko pridobijo vloge na 
tem javnem razpisu, ne glede na ostala me-
rila za izbor, še dodatnih deset odstotkov 
možnih točk.

8. Finančne določbe
8.1. Skladno s 1. točko prvega odstavka 

44. člena Uredbe PRP, znaša delež javnega 
financiranja do vključno 100 odstotkov upra-
vičenih stroškov.

8.2. Skladno z 2. točko prvega odstavka 
44. člena Uredbe PRP znaša najnižji zne-
sek pomoči 20.000 EUR na vlogo, najvišji 
znesek dodeljene pomoči pa do vključno 
3.000.000 EUR na vlogo. Za projekte, pri 
katerih vrednost presega 3.000.000 EUR 
upravičenih stroškov, mora razliko do ce-
lotne vrednosti projekta, vlagatelj zagotoviti 
sam.

8.3. Skladno s 3. točko prvega odstavka 
44. člena Uredbe PRP lahko občine v roku 
30 dni od pravnomočnosti odločbe o pravici 
do sredstev pošljejo na ARSKTRP zahte-
vek za izplačilo predplačila do vključno 20 
odstotkov odobrene pomoči, ki mu priložijo 
bančno garancijo v višini 110 odstotkov zne-
ska predplačila.

8.4. Skladno z drugim odstavkom 
44. člena Uredbe PRP se ta javni razpis 
izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu 
s postopkom iz XXII. poglavja Uredbe PRP.

9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
9.1.1. Povabilo k oddaji vloge;
9.1.2. Navodilo vlagateljem za izdelavo 

vloge;
9.1.3. Merila in točkovalnik za ocenje-

vanje vlog;
9.1.4. Seznam upravičenih stroškov;
9.1.5. Prijavni obrazec;
9.1.6. Priloge.
9.2. Vlagatelj lahko pridobi informacije 

o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP 
(Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel. 
01/580 77 92, fax.: 01 478 92 06, elektron-
ska pošta: aktrp@gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1. Skladno s tretjim odstavkom 

114. člena Uredbe PRP in 30. členom 
ZKme-1, se vloga na javni razpis vlaga pi-
sno na obrazcu, ki je del razpisne dokumen-
tacije, dostopne na spletnih straneh MKO, 
www.mko.gov.si, in ARSKTRP, www.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 oziroma vložišče 
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka jav-
nega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne 
odpiraj – vloga na IV. javni razpis za koma-
sacije« (v primeru, da se vlagatelj javi za 
pridobitev sredstev za izvedbo komasacij) 
ali »Ne odpiraj – vloga na IV. javni razpis za 
agromelioracije na komasacijskih območjih« 
(v primeru, da se vlagatelj javi za pridobitev 
sredstev za izvedbo agromelioracij).

10.2. 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 RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 

160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega 
dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem 
listu RS do vključno dne 1. 10. 2012, do 
24. ure.

10.3. V okviru tega javnega razpisa lahko 
vlagatelj vloži do 5 vlog. Posamezna vloga 
mora predstavljati zaključeno celoto, kar pri 
projektih, pri katerih je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje pomeni, da je mogo-
če izvesti ločen tehnični prevzem oziroma 
pridobiti ločeno uporabno dovoljenje. Pri 
naložbah, za katere pridobitev gradbenega 
dovoljenja ni potrebna, nadzornik in vlaga-
telj potrdita zaključek vseh del in gradbeno 
situacijo.

10.4. Vlagatelj mora predložiti popolno 
vlogo skladno z zahtevami iz tega javne-
ga razpisa in na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije dostopne na 
spletnih straneh MKO, www.mko.gov.si, in 
ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si, vključno z 
vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki 
so v njej navedeni.

11. Obravnava in postopek odobritve 
vloge

11.1. Postopek obravnave do odobritve 
vloge

11.1.1. Postopek za odpiranje in obrav-
navanje vlog ter zahteva za odpravo po-
manjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je do-
ločen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti 
javni razpisi, in v XXIII. poglavju Uredbe 
PRP: Skupne določbe za postopek pri odpr-
tih in zaprtih javnih razpisih, ločeno po pred-
metu podpore št. 1. komasacije in predmetu 
podpore št. 2. agromelioracije na komasacij-
skem območju.

11.1.2. Skladno s 113. členom Uredbe 
PRP se vloge na javni razpis odpirajo in 
obravnavajo ter se zahteva odprava po-
manjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na 
javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do po-
rabe razpisanih sredstev na podlagi ponde-
riranja popolnih vlog ločeno za posamezen 
predmet podore po tem javnem razpisu, ki 
izpolnjujejo predpisana merila.

11.1.3. Skladno s četrtim odstavkom 
115. člena Uredbe PRP, se vloge na javni 
razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril 
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. 
Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, 
ki dosežejo postavljeni prag minimalnega 
števila točk, in sicer po vrstnem redu višine 
prejetih točk, do porabe sredstev za posa-
mezen predmet podpore in tega javnega 
razpisa. V primeru, da za posamezno merilo 
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podat-
kov oziroma so podatki nepravilni, se vloga 
v tem delu oceni z 0 točk. Pri doseganju 
praga minimalnega števila točk se ne upo-
števajo pridobljene točke iz naslova lokaci-
je naložbe na območjih izvajanja 10. člena 
Zakona o razvojni podpori Pomurski re-
giji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, 
št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) 
ter 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list 
RS, št. 20/11).

11.1.4. V primeru, da imata na zadnjem 
mestu seznama ocenjenih vlog na javni raz-
pis ločeno po predmetu podpore iz tega jav-
nega razpisa dve ali več vlog na javni razpis 
isto število prejetih točk, se vloge na javni 
razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja po-
polnih vlog na javni razpis, glede na datum 
in čas (ura, minuta), označen na ovojnici 
vloge s strani pošte oziroma vložišča AR-
SKTRP, oddaje popolne vloge na javni raz-

pis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu 
seznama ocenjenih vlog na javni razpis lo-
čeno po predmetu podpore iz tega 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:

11.1.4.1. Zemljiško-strukturni vidik;
11.1.4.2. Ekonomski vidik naložbe;
11.1.4.3. Okoljsko prostorski vidik;
11.1.4.4. Regionalni vidik naložbe;
11.1.5. Skladno s šestim odstavkom 

115. člena Uredbe PRP, se vloga na javni 
razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne 
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpo-
ložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev 
sredstev v celoti, lahko odobri do višine raz-
položljivih sredstev, če se vlagatelj s tem 
strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora v 
roku osmih dni od vročitve obvestila na AR-
SKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, 
sicer se šteje, da se ne strinja.

11.1.6. Skladno s prvim in drugim odstav-
kom 116. člena Uredbe PRP se sredstva 
upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP 
o pravici do sredstev. Za izplačilo sredstev 
upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, 
ki sredstva izplača na transakcijski račun 
upravičenca po opravljeni kontroli in nadzo-
ru iz 126. člena Uredbe PRP.

11.1.7. Zoper odločbo ARSKTRP je do-
pustna pritožba v 15 dneh od dneva njene 
vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, 
kot je določen za vlaganje vloge v 114. členu 
Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 
160, 1000 Ljubljana«.

11.1.8. Skladno s četrtim odstavkom 
116. člena Uredbe PRP, je sprememba vlo-
ge na javni razpis dopustna do roka zaprtja 
določenega v zaprtem javnem razpisu

11.2. Nadzor nad izvajanjem
11.2.1. Skladno s prvim odstavkom 

126. člena Uredbe PRP se nadzor nad iz-
vajanjem ukrepov izvaja v skladu z Uredbo 
65/2011/EU.

11.2.2. Skladno z drugim odstavkom 
126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skla-
du s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 
1698/2005/ES nadzira izvajanje ukrepov iz 
uredbe PRP.

11.2.3. Skladno s tretjim odstavkom 
126. člena uredbe PRP opravljajo nadzor 
nad izvajanjem določb Uredbe PRP kmetij-
ski inšpektorji.

11.2.4. Skladno s četrtim odstavkom 
126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTR o 
ugotovljenih kršitvah, ki so s to uredbo ali 
zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene 
kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski 
organ.

11.3. Sankcije in vrnitev sredstev
11.3.1. Skladno s prvim odstavkom 

122. člena Uredbe PRP se namerna vlo-
žitev napačne prijave sankcionira v skladu 
z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje ob-
veznosti iz odločbe o pravici do sredstev 
pa se sankcionira v skladu s 57. členom 
ZKme-1.

11.3.2. Skladno z drugim odstavkom 
122. člena Uredbe PRP, ARSKTRP v pri-
merih iz poglavja 11.3.1. tega javnega razpis 
v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravil-
nosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik 
sredstev obveščen o obveznosti povračila.

mailto:aktrp@gov.si
http://www.mko.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/
http://www.mko.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si
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11.3.3. Skladno z tretjim odstavkom 
122. člena Uredbe PRP, se določba iz po-
glavja 11.3.2. tega javnega razpisa ne upo-
rablja:

11.3.3.1. Če upravičenec zaradi višje 
sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti 
iz odločbe o pravici do sredstev glede ro-
kov in predloži ustrezne dokaze v desetih 
delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen 
storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko po-
daljša rok, če bi bile s to spremembo ob-
veznosti izpolnjene vse zahteve iz predpi-
sov in javnega razpisa ter dosežen namen, 
za katerega je bila dodeljena pravica do 
sredstev, ob smiselni uporabi prvega od-
stavka 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 obvez-
nosti (vključno podaljšanje rokov), določenih 
v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP 
z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na 
spremembo obveznosti izpolnjene vse zah-
teve iz predpisov in javnega razpisa ter do-
sežen namen, za katerega je bila dodeljena 
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. Skladno s četrtim odstavkom 
122. člena Uredbe PRP, končnemu preje-
mniku sredstev ni treba vrniti vseh že iz-
plačanih sredstev v primeru višje sile ali 
izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo 
zlasti naslednji primeri:

11.3.4.1. smrt upravičenca,
11.3.4.2. dolgotrajna nezmožnost upra-

vičenca za delo,
11.3.4.3. naravna nesreča, ki resno pri-

zadene kmetijsko gospodarstvo,
11.3.4.4. razlastitev velikega dela kme-

tijskega gospodarstva (v primeru, da tega 
ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja 
obveznosti),

11.3.4.5. uničenje hlevov na kmetijskem 
gospodarstvu, zaradi nesreče,

11.3.4.6. kužna živalska bolezen in
11.3.4.7. bolezni oziroma škodljivci v traj-

nem nasadu, zaradi katerih je potrebno ta 
trajni nasad uničiti.

11.3.5. Skladno s petim odstavkom 
122. člena Uredbe PRP, mora upraviče-
nec ali njegova pooblaščena oseba o višji 
sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila 
v desetih delovnih dneh od dneva, ko je 
upravičenec oziroma njegova pooblaščena 
oseba to zmožna storiti.

11.3.6. Skladno z osmim odstavkom 
122. člena Uredbe PRP, če upravičenec iz 
neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole 
na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil po-
gojev, ki jih določa ta javni razpis in obvez-
nosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem 
primeru mora v proračun Republike Slove-
nije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, 
ko je končni prejemnik sredstev obveščen o 
obveznosti povračila.

11.3.7. Skladno s prvim odstavkom 
123. člena Uredbe PRP, se z globo 200 
EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki 
ne posreduje poročila o doseganju ciljev 
in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega od-
stavka 121. člena uredbe PRP.

11.3.8. Skladno s tretjim odstavkom 
123. člena Uredbe PRP, kolikor v roku 30 
dni od vročitve odločbe inšpektorata, pristoj-
nega za kmetijstvo, o plačilu globe končni 
prejemnik sredstev ne posreduje letnega 
poročila, mora v proračun Republike Slove-
nije vrniti deset odstotkov izplačanih sred-
stev.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 90/2012 Ob-3845/12
Na podlagi 102. člena Pravilnika o po-

stopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) 
ter obvestila o Sklepu o izboru mentorjev 
za leto 2012, ki ga je sprejel direktor Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije dne 27. 7. 2011, s sklepom 
št. 6316-3/2011-784, in po ugovornem po-
stopku potrdil Upravni odbor Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slo-
venije dne 7. 9. 2011, s sklepom št. 6316-
3/2011-854, objavljamo

javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca 

pri izbranem mentorju za leto 2012
1. Predmet javnega razpisa: predmet 

javnega razpisa je izbor kandidata za mla-
dega raziskovalca, ki se bo usposabljal na 
Centru odličnosti za integrirane pristope v 
kemiji in biologiji proteinov za pridobitev 
doktorata znanosti.

2. Mentor in raziskovalno področje
Izbrani kandidat se bo usposabljal na 

raziskovalnem področju Biokemija in mole-
kularna biologija pri mentorju prof. dr. Du-
šanu Turku.

Usposabljanje mladega raziskovalca bo 
povezano z naslednjimi vsebinskimi pou-
darki:

Proteinska razgradnja je del presnove 
proteinov. Del le-te se izvaja v endosomih, 
kjer endosomske proteaze razgrajujejo bi-
ološke makromolekule na krajše peptide in 
njihove osnovne gradnike – aminokisline. V 
telesu pa obstaja tudi specifična populacija 
celic – profesionalne antigen predstavitve-
ne celice (APC-ji) (makrofagi, celice B in 
dendritične celice), ki v primeru okužbe or-
ganizma s patogenimi mikrobi poskrbijo za 
aktivacijo imunskega odziva. V endosomih 
APC-jev poteka razgradnja organizmu la-
stnih in tujih (antigenih) proteinov, z name-
nom njihove prepoznave in razločevanja. Da 
se imunski odziv lahko sproži in usmeri, mo-
rajo biti razgradnji produkti antigenov – an-
tigeni peptidi, dovolj edinstveni. Kompleksi 
med antigenimi peptidi in molekulami MHC 
razreda II se nato predstavijo na površini 
celice, kjer jih prepoznajo T-celični receptorji 
CD4+ T-limfocitov.

Bistvena razlika med presnovo člove-
ških proteinov in razgradnjo antigenov je 
torej v specifičnosti slednjega procesa, 
vendar molekularni mehanizem razgradnje 
antigenov in tvorbe antigenih peptidov še 
ni raziskan.

Prijavljena tema cilja na dolgoročni cilj 
programske skupine razumeti proteolizno 
razgradnjo proteinov za namene antigene 
prezentacije, njihov mehanizem vezave na 
molekule MHC razreda II in ugotoviti se-
lektivne mehanizme, ki omogočajo izbrati 
najbolj ugodne in izrazite kandidate za anti-
geno prezentacijo.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Kandidat za mladega raziskovalca mora 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo 
ustrezne smeri, doseženo po študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji 
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 
Republiki 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 raziskoval-
ca že vpisan na podiplomski študij tretje 
stopnje za pridobitev znanstvenega nazi-
va ali ima magisterij, dosežen po magistr-
skem 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 1 leto – se obdobje 
od zagovora diplome oziroma magisterija 
podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, 
več kot šestmesečno, dokumentirano bole-
zensko odsotnost kandidata.

Mladi raziskovalci, ki se ob podpisu po-
godbe vpisujejo v absolventski staž, in kan-
didatov, ki so že bili financirani v programu 
mladih raziskovalcev, pa so pogodbo pred-
časno prekinili ali programa usposabljanja 
niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo 
kandidirati na razpis.

Pogoji so navedeni v 102. členu Pravil-
nika o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12).

4. Merila za ocenjevanje kandidatov
Kandidati bodo ocenjeni na podlagi na-

slednjih meril:
– povprečna študijska ocena vseh izpi-

tov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem 
študijskem programu, sprejetem v Republiki 
Sloveniji pred 11. junijem 2004 oziroma na 
dodiplomskem študiju prve stopnje in podi-
plomskem študiju druge stopnje, opravljenih 
mora biti vsaj 80 % vseh izpitov in vaj;

– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij tretje sto-

pnje;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Merila so navedena v 102. členu Pravil-

nika o postopkih (so)financiranja, ocenje-
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vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 
in 45/12). Merila in ocenjevanje kandidatov 
po merilih so razvidni tudi iz obrazca Potr-
dilo in ocenjevalni list, ki ga izpolni mentor 
in je razpisni dokumentaciji priložen zgolj 
informativno.

5. Čas financiranja
Čas financiranja usposabljanja mladih 

raziskovalcev do doktorata znanosti znaša:
– največ 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 študijski program 3. bolonjske 
stopnje (novi program).

Doba financiranja, navedena v drugi 
alineji prvega odstavka te točke (novi pro-
gram), se skrajša:

– za eno leto, če je mladi raziskovalec ob 
podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik podi-
plomskega študija tretje stopnje in

– za dve leti, če je vpisan v tretji letnik 
podiplomskega študija tretje stopnje.

Začetek financiranja usposabljanja mla-
dih raziskovalcev s strani Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
ki je v skladu z obvestilom o Sklepu o izboru 
mentorjev za leto 2012, in ki ga je spre-
jel direktor Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije dne 27. 7. 
2011, s sklepom št. 6316-3/2011-784, in po 
ugovornem postopku potrdil Upravni odbor 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije dne 7. 9. 2011, s skle-
pom št. 6316-3/2011-854, bo predvidoma 
1. december 2011.

Čas financiranja je opisan v 106. členu 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011, 
72/11 in 45/12).

6. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Pri-
javni obrazec) in samostojne priloge:

– življenjepis,
– dokazilo o izobrazbi:

– fotokopija diplome s prilogo k diplo-
mi oziroma pisna izjava (Izjava št. 1), da 
bo kandidat diplomiral in predložil potrdilo 
o opravljeni diplomi s prilogo k diplomi do 
vključno 14. 9. 2012; ali

– dokazilo o opravljenem znanstve-
nem magisteriju; ali

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij 
za pridobitev znanstvenega naziva (kolikor 
je kandidat že vpisan na podiplomski študij 
za pridobitev znanstvenega naziva);

– uradno dokazilo o opravljenih izpitih 
in vajah s povprečno študijsko oceno (brez 
diplome) na dodiplomskem študiju oziroma 
na študiju druge stopnje,

– fotokopijo osebnega dokumenta z raz-
vidno letnico rojstva,

– pisno izjavo kandidata, da še ni bil fi-
nanciran v programu mladih raziskovalcev 
(Izjava št. 2),

– pisno izjavo kandidata (Izjava št. 3), da 
se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, 
uporabijo za evidence oziroma sezname do-
ločene s Pravilnikom o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti,

– fotokopijo dokazila o morebitnem po-
rodniškem oziroma starševskem dopustu 
ali daljši dokumentirani bolezenski odsot-
nosti.

Če kandidat za mladega raziskovalca 
ni opravil dodiplomskega oziroma magistr-
skega študija v Republiki Sloveniji, mora 
predložiti še:

– odločbo visokošolskega zavoda o pri-
znavanju tujega izobraževanja za namen 
izobraževanja v Republiki Sloveniji in

– pretvorbo povprečne ocene dodiplom-
skega študija glede na sistem ocenjevanja, 
ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Re-
publiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec uspo-
sabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v 
tujini opravljenega izobraževanja, ali

– pisno izjavo (Izjava št. 1), da bo pre-
dložil odločbo visokošolskega zavoda o pri-
znavanju tujega izobraževanja v Republi-
ki Sloveniji skupaj s pretvorbo povprečne 
ocene dodiplomskega študija do vključno 
14. 9. 2012.

Tujci, ki bodo kandidirali na tem razpi-
su, morajo imeti do 15. 9. 2012 urejeno 
vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev 
v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno 
zakonodajo Republike Slovenije.

Kandidat lahko prijavi predloži tudi na-
slednje samostojne priloge:

– dokazilo o prejetih nagradah oziroma 
priznanjih,

– dokazilo o objavljenih znanstvenih 
člankih (upošteva se avtorstvo in soavtor-
stvo),

– opis dosedanjega sodelovanja pri raz-
iskovalnem delu.

7. Rok in način oddaje prijave
Prijave s prilogami in z oznako »Razpis 

za mladega raziskovalca« lahko kandidati:
– oddajo osebno na sedežu CIPKeBiP, 

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (soba 
J422) ali

– pošljejo po pošti;
najkasneje do 27. 8. 2012. Za priporoče-

ne pošiljke velja datum poštnega žiga odda-
je pošiljke. Nepravočasne prijave ne bodo 
upoštevane.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 
31. 8. 2012.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na 

spletni strani www.cipkebip.org, v rubriki jav-
na naročila, in obsega:

– Objavo javnega razpisa,
– Prijavni obrazec,
– Izjavo št. 1,
– Izjavo št. 2,
– Izjavo št. 3,
– Potrdilo in ocenjevalni list (informativno 

gradivo, izpolni mentor).
9. Dodatne informacije
Kandidati lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi z javnim razpisom na tel. 
01/477-38-56 ali na elektronskem naslovu 
info@cipkebip.org.

Slovnični moški spol se v tem javnem 
razpisu uporablja kot spolno nevtralna obli-
ka, ki se nanaša tako na ženske kot na 
moške.

CIPKeBiP

Št. 54 Ob-3865/12
Fakulteta za informacijske študije v No-

vem mestu, Sevno 13, 8000 Novo mesto, na 
podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 
115/05, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja raziskoval-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12) objavlja

javni razpis
za kandidate za mlada raziskovalca  

v letu 2012
Prvi izbrani kandidat se bo usposabljal 

na raziskovalnem področju Interdiscipli-
narne raziskave (šifra raz. področja: 7), pri 
mentorju izr. prof. dr. Janezu Povhu.

Drugi izbrani kandidat se bo usposabljal 
na raziskovalnem področju Upravne in or-
ganizacijske vede (šifra raz. področja: 5.04), 
pri mentorju izr. prof. dr. Nadji Damij.

Pogoji: kandidat za mladega raziskoval-
ca mora do 15. septembra 2012 izpolnjevati 
pogoje skladno s Pravilnikom o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11).

Kandidati bodo ocenjeni na podlagi me-
ril iz 104. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju iz-
vajanja raziskovalne dejavnosti ter vredno-
tenja meril, ki jih sprejme fakulteta.

Čas usposabljanja (in financiranja) je 
največ 3 leta in šest mesecev, predvidoma 
od 1. 12. 2012 dalje. V tem obdobju mora 
mladi raziskovalec uspešno zaključiti dok-
torski študij.

Prijava mora vsebovati:
– prijavni obrazec PO-FIS-MR/2012-1;
– dokazilo o izobrazbi;
– izjavo št. 1 (obrazec FIS-MR/2012-3);
– izjavo št. 2 (obrazec FIS-MR/2012-4);
– če prijavitelj še nima pridobljene zah-

tevane izobrazbe, še Izjavo št. 3 (obrazec 
FIS-MR/2012-2).

Prijavitelji lahko priložijo tudi naslednje 
priloge:

– dokazilo o prejeti univerzitetni nagradi;
– dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu 

znanstvenih člankov;
– kandidatov opis dosedanjega sodelo-

vanja pri raziskovalnem delu.
Kandidati prijavo pošljejo na elektronski 

naslov: zaposlitev@fis.unm.si, najkasneje 
do petka, 24. 8. 2012.

Razpisna dokumentacija, prijavni obra-
zec z izjavami ter dodatne informacije 
so objavljeni na spletni strani fakultete, 
http://www.fis.unm.si.

Fakulteta za informacijske študije  
v Novem mestu

 Ob-3831/12
Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi 

Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 112/07, 
9/11) in 102. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11) objavlja

javni razpis
za 2 kandidata za mladega raziskovalca 

pri znanem mentorju v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financira-

nje usposabljanja mladega raziskovalca za 
pridobitev doktorata znanosti, pri izbranem 
mentorju za raziskovalno področje Onko-
logija:

– prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.,
– prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.
2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo 

ustrezne smeri, doseženo po študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji 
pred 11. junijem 2004, in povprečno študij-
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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 (brez 
diplome) najmanj 8,00, ali

– ima magisterij, dosežen po magistr-
skem študijskem programu, sprejetem v 
Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali

– glede na prvo, drugo in tretjo alineo 
tega odstavka primerljivo izobrazbo, dose-
ženo na univerzah 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 sto-
pnje ali ima magisterij, dosežen po magi-
strskem študijskem programu, sprejetem v 
Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, 
povprečna ocena dodiplomskega študija ni 
pomembna, razen v primeru ponovnega vpi-
sa v prvi letnik podiplomskega študija tretje 
stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca 
izkoristil starševski dopust – pri čemer se za 
enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje 
od zagovora diplome oziroma magisterija 
podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, 
več kot šestmesečno, dokumentirano bole-
zensko odsotnost kandidata.

Kandidati, ki bi se ob podpisu pogodbe o 
usposabljanju vpisali v absolventski staž 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, ne morejo 
kandidirati na razpis.

3. Merila za ocenjevanje kandidatov:
– 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;

– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij tretje sto-

pnje;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
4. Čas financiranja
Javna agencija za raziskovalno dejav-

nost Republike Slovenije financira usposa-
bljanje mladih raziskovalcev do doktorata 
znanosti, in sicer:

– največ 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).

Kategorija cene raziskovalne ure za mla-
dega raziskovalca se določi na podlagi ka-
tegorije cene raziskovalne ure programske 
skupine mentorja. Če mentor ni član pro-
gramske skupine, se kategorija cene razi-

skovalne ure za mladega raziskovalca dolo-
či na podlagi kategorije cen raziskovalnih ur 
raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne 
skupine (ta se določi na podlagi povprečja 
kategorij cen raziskovalnih ur raziskovalnih 
projektov znotraj raziskovalne skupine). 
Mladi raziskovalec je član programske sku-
pine, katere član je mentor, oziroma član 
raziskovalne skupine, katere član je mentor, 
če mentor ni v programski skupini.

Agencija skrajša dobo financiranja, na-
vedeno v drugi alineji prvega odstavka tega 
člena: za eno leto, če je mladi raziskovalec 
ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik 
podiplomskega študija tretje stopnje in za 
dve leti, če je vpisan v tretji letnik podiplom-
skega študija tretje stopnje.

Predvideni začetek financiranja usposa-
bljanja mladih raziskovalcev s strani Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije je v skladu z Javnim razpisom 
za izbor mentorjev novim mladim raziskoval-
cem za leto 2012 – poziv v letu 2011 (Uradni 
list RS, št. 30/11) december 2012 oziroma v 
skladu s proračunskimi zmožnostmi.

5. Prijava mora vsebovati:
– življenjepis,
– dokazilo o izobrazbi:

– fotokopija diplome in priloge k di-
plomi oziroma pisna izjava, da bo kandidat 
diplomiral in predložil potrdilo o opravljeni 
diplomi s prilogo k diplomi do vključno 14. 9. 
2012;

– ali dokazilo o opravljenem znanstve-
nem magisteriju;

– ali potrdilo o vpisu na podiplomski 
študij za pridobitev znanstvenega naziva 
(v kolikor je kandidat že vpisan na podi-
plomski študij za pridobitev znanstvenega 
naziva);

– uradno dokazilo o opravljenih izpitih 
in vajah s povprečno študijsko oceno (brez 
diplome) na univerzitetnem študijskem pro-
gramu, sprejetem v RS pred 11. junijem 
2004, oziroma na dodiplomskem študiju 
prve stopnje in podiplomskem študiju druge 
stopnje,

– pisno izjavo kandidata, da še ni bil fi-
nanciran v programu mladih raziskovalcev 
in da podiplomski študij v času usposablja-
nja mladega raziskovalca ne bo financiran 
v okviru Inovativne sheme za sofinanciranje 
doktorskega študija za spodbujanje sodelo-
vanja z gospodarstvom in reševanje aktual-
nih družbenih izzivov,

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta,

– 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,

– fotokopijo dokazila o morebitnem star-
ševskem dopustu ali daljši, več kot šestme-
sečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

– dokazila o eventualnih prejetih nagra-
dah in priznanjih, objavljenih znanstvenih 
člankov in sodelovanju pri raziskovalnem 
delu;

Če kandidat za mladega raziskovalca ni 
opravil dodiplomskega oziroma magistrske-
ga študija v Republiki Sloveniji, mora prijavi 
priložiti še:

– odločbo visokošolskega zavoda o pri-
znavanju tujega izobraževanja za namen 
izobraževanja v Republiki Sloveniji in

– pretvorbo povprečne ocene dodiplom-
skega študija glede na sistem ocenjevanja, 

ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Re-
publiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec uspo-
sabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v 
tujini opravljenega izobraževanja, ali

– pisno izjavo, da bo predložil odločbo 
visokošolskega zavoda o priznavanju tujega 
izobraževanja za namen izobraževanja v 
Republiki Sloveniji, skupaj s pretvorbo pov-
prečne ocene dodiplomskega študija, do 
vključno 14. 9. 2012.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s pri-
logami do vključno 25. 8. 2012, na naslov: 
Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služ-
ba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, z oznako 
»javni razpis za mlade raziskovalce«.

Nepravočasno in nepravilno označene 
prijave in prijave, ki ne bodo izpolnjevale 
razpisanih pogojev, bodo vrnjene kandida-
tom.

Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni 
razpis Onkološkega inštituta, opravi inštitut 
v soglasju z izbranim mentorjem. Mentor 
preveri izpolnjevanje pogojev kandidatov ter 
jih pisno oceni glede na postavljena merila 
za ocenjevanje.

Onkološki inštitut Ljubljana bo sklenil 
delovno razmerje z izbranim mladim razi-
skovalcem za določen čas usposabljanja 
za pridobitev doktorata znanosti, in sicer do 
največ 4.5 let.

Kandidati bodo o izidu izbora mladih raz-
iskovalcev predvidoma obveščeni v 15 dneh 
od zaključka razpisa.

Izraz mladi raziskovalec je zapisan v mo-
ški slovnični obliki in je uporabljen kot nev-
tralen za ženske in moške.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom dobijo interesenti pri mag. Jerici 
Češarek, univ. dipl. soc., tel. 01/587-91-33.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 2012/000279 Ob-3846/12
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., 

Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, 
na podlagi 4. člena Zakona o pogojih konce-
sije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11) 
in sklenjene Koncesijske pogodbe za izko-
riščanje energetskega potenciala spodnje 
Save z dne 8. 7. 2002 in vseh aneksov 
sklenjenih k njej, objavlja

razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne 

dokumentacije (PGD, PZI, PID), 
razpisne dokumentacije in tehnične 
dokumentacije (NOV) za izgradnjo, 

obratovanje in vzdrževanje objektov 
energetskih ureditev HE Brežice

1. Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 
8250 Brežice, ki ga zastopa Bogdan Bar-
bič, direktor.

2. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti
Izdelava dokumentacije za izgradnjo, 

obratovanje in vzdrževanje objektov ener-
getskih ureditev (OEU) HE Brežice kot sledi:

A) Projektne dokumentacije:
– Projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja (PGD),
– Projekt za izvedbo (PZI),
– Projekti izvedenih del (PID).
B) Razpisne dokumentacije:
– Razpisna dokumentacija (RD).
C) Tehnične dokumentacije:
– Navodila za obratovanje in vzdrževa-

nje (NOV).
D) Vodenje, koordinacija in projektantski 

nadzor.
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3. Način oddaje del in posamezni roki 
za dokončanje del: razpis oziroma oddaja 
del je predvidena tako, da se dela oddajo v 
celoti naenkrat, loči pa se v dva sklopa, ki 
se lahko tudi naročita ločeno. V primeru, da 
se sklopa naročita ločeno, se najprej naroči 
izdelava PGD (skupaj za pripravljalna dela 
in za objekte energetskih ureditev), RD in 
PZI za pripravljalna dela (Lot A1) in RD za 
LOT T – turbina (sklop 1). V tem primeru ima 
naročnik v roku 1 leta po podpisu pogodbe 
za prvi del pravico sprejeti ponudbo za pre-
ostala razpisana dela in jih naročiti (sklop 2).

4. Roki za dokončanje del
Roki za izdelavo dokumentacije po tej 

pogodbi so naslednji:
– PGD:15. 2. 2013*,
– RD in PZI – Lot A1: 15. 1. 2013,
– RD – Lot T: 15. 1. 2013,
– RD – Lot A2: 25. 4. 2013 oziroma 60 

dni od sprejema ponudbe za 2. sklop,
– RD ostalo: 31. 1. 2014 oziroma 200 dni 

od sprejema ponudbe za 2. sklop.
Vsa ostala dokumentacija: sukcesivno 

skladno s terminskim planom do 31. 12. 
2017.

*PGD je obdelan do te stopnje, da so 
pridobljena vsa soglasja in da je pripravljen 
za postopek revizije. Rok za odpravo napak 
po revizijskem pregledu je 7 delovnih dni.

Vsi ostali podrobnejši roki so razvidni iz 
terminskega plana, ki je v prilogah razpisa.

5. (a) Polni naslov službe, od katere 
se lahko zahteva razpisna dokumentaci-
ja: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., 
Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Breži-
ce, Slovenija, telefaks +386/7/49-92-880, 
tel. +386/7/49-92-860, kontaktna ose-
ba: Tamara Starc, elektronski naslov: 
tamara.starc@he-ss.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati 
razpisno dokumentacijo: 30. 8. 2012.

(c) Znesek in način plačila za razpisno 
dokumentacijo:

Za domače ponudnike 1.200,00 EUR 
(DDV je vključen), z nakazilom na TRR 
št. SI56 04302-0001445478, pri Nova KBM 
d.d., s pripisom »Razpis PD za HE Breži-
ce«.

Za tuje ponudnike 1.000,00 EUR (DDV 
ni vključen), z nakazilom na račun pri Nova 
KBM d.d., Swift code: KBMASI2X, IBAN: 
SI56 04302-0001445478, s pripisom »Raz-
pis PD za HE Brežice«.

Ponudniki morajo pred prevzemom raz-
pisne dokumentacije predložiti svojo davčno 
številko in natančen naslov.

Razpisno dokumentacijo je mogoče dvi-
gniti na naslovu Hidroelektrarne na Spo-
dnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 
33a, 8250 Brežice, tel. 07/49-92-860, faks 
07/49-92-880, do 30. 8. 2012, ob delovnih 
dnevih, med 8. in 14. uro, po predhodni 
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila 
o plačilu.

Cena razpisne dokumentacije ne vklju-
čuje stroškov dostave. Razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti proti predhodni pre-
dložitvi dokazila o vplačilu.

Na pisno zahtevo lahko razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti proti pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne 
dokumentacije. Naročnik ne prevzema no-
bene odgovornosti za morebitno izgubo ali 
zakasnitev pošiljke.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno 
predložiti ponudbe: 17. 9. 2012, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Hidroelektrarne na Spodnji 

Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 
8250 Brežice, Slovenija.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
17. 9. 2012, ob 12.15, na sedežu Hidroe-
lektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. v Brežicah.

8. Garancija za resnost ponudbe: vsi po-
nudniki bodo morali ob predaji ponudbe za 
izvedbo del predložiti bančno garancijo za 
resnost ponudbe v višini 10 % skupne neto 
ponudbene cene.

9. Način obračuna in plačilo: mesečni 
računi skladno s potrjeno stopnjo gotovosti 
v roku 45 dni od datuma prejema pravilne-
ga računa.

10. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki za priznanje sposobnosti

Usposobljenost za izvedbo del po tem 
razpisu bo priznana vsakemu ponudniku, ki 
izpolnjuje naslednja merila:

1. so registrirani za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet tega razpisa,

2. da niso v kazenskem postopku za-
radi suma storitve kaznivega dejanja v 
zvezi s podkupovanjem, goljufijo, pranjem 
denarja in poklicnim ravnanjem, niti niso 
bili pravnomočno obsojeni za katero iz-
med naštetih kaznivih dejanj. Za tovrstna 
dejanja niso bili obsojeni tudi zakoniti za-
stopniki ponudnika,

3. da zoper ponudnika ni uveden ali za-
čet postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali likvidacijski postopek ali drug 
postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje poslovanja; da poslovanja po-
nudnika ne upravlja sodišče, da ponudnik 
ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v ka-
terem koli podobnem položaju ali postopku,

4. da imajo stabilno in urejeno finančno 
poslovanje,

5. da ima poravnane zapadle obveznosti 
do svojih podizvajalcev in kooperantov,

6. da je v zadnjih 5 letih izdelal vsaj 
2 projektni dokumentaciji za proizvodne 
elektro energetske objekte minimalne moči 
30 MW, kjer je vsaka od teh dokumentacij 
vredna najmanj 500.000 EUR,

7. da razpolagajo z ustreznim kadrom, 
in sicer, da ima zaposlena po dva inženir-
ja za vsako strokovno področje (gradbeno, 
strojno, elektro). Vsi morajo biti vpisani tudi 
v imenik pooblaščenih projektantov v Inže-
nirski zbornici Slovenije,

8. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete 
za tovrstna dela.

Če ponudnik sodeluje s podizvajalci ali 
partnerji, mora pogoje pod točkami 1, 2, 3, 
4 in 5 izpolniti vsak sodelujoči. Pogoje pod 
točkami 6, 7, in 8 morajo izpolniti vsi sode-
lujoči kumulativno.

11. Merila za dodelitev naročila
Merila za izbor najugodnejšega ponu-

dnika so:
– 75 %ponudbena cena,
– 25 %reference,
– 5 %kadri.

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

Št. 12-1500 Ob-3857/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 in 110/11; v nadaljevanju: ZJF), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 
10/12, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o za-
gotavljanju prihrankov energije pri konč-
nih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 
22/10 in 57/11, v nadaljevanju: Uredba) 
in potrjenega Programa za doseganje pri-
hrankov energije pri končnih odjemalcih z 

dne 27. 11. 20121 (v nadaljevanju: Pro-
gram) ter Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Butan 
Plin družba za distribucijo plina, d.d., Ljub-
ljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis
za nepovratne finančne spodbude za 

ukrepe v večjo energijsko učinkovitost 
pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 

2012 z oznako 001/2012
1. Sofinancer
Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje 

nepovratne finančne spodbude na podlagi 
potrjenega programa in v skladu uredbo: 
Butan Plin družba za distribucijo plina, d.d., 
Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljub-
ljana, e-mail naslov: tmedved@butanplin.
si, tel. 01/588-98-00, faks 01/588-98-06, di-
rektor: Grm Tomaž, kontaktna oseba: Tanja 
Medved.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa

Pravno podlago za izvedbo predmetne-
ga javnega razpisa predstavljajo:

– Energetski zakon (Uradni list RS, 
št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/12, v 
nadaljevanju: EZ),

– Uredba o zagotavljanju prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 114/09, 22/10 in 57/11, v nadaljeva-
nju: Uredba),

– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09, v nadalje-
vanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08),

– Program za doseganje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih z dne 27. 11. 
2012.

Prijavitelji morajo upoštevati tudi ostalo 
veljavno zakonodajo s področja predmeta 
javnega razpisa.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne 

finančne spodbude za nove naložbe2 prav-
nim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo 
prihranke energije pri končnih odjemalcih 
na območju Republike Slovenije za ukrep:

Zamenjava starih ogrevalnih naprav s 
kondenzacijskimi kotli na plin.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE se sofinanciranje v okviru jav-
nega razpisa izvaja po pravilih državnih po-
moči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 
5. do 9. člena tega pravilnika.

Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno 
kandidira tudi za pridobitev nepovratne fi-
nančne spodbude za več posameznih ukre-
pov, ki so predmet javnega poziva.

4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne 

finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet 
javnega razpisa, znaša 214.000 EUR.

1 Odločba o potrditvi programa za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, številka 3600-8/2011-2 
z dne 30.11.2011

2 Nova naložba je naložba, za katero je izva-
jalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v 
nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun 
za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih 
ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pri-
dobitev nepovratne finančne spodbude po tem 
javnem razpisu.
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Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – 
regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)).

5. Višina sofinaciranja
Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v 

odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:
– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja,
– 50 % za mikro/mala podjetja.
Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR.
Višina sofinanciranja ne sme presegati 150.000 EUR, pri čemer bodo upoštevan sledeča razmerja.

Dosežen prihranek v MWH MAKSIMALNA VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
INVESTICIJE NA MWh PRIHRANKA

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Večje od 7–18 560 € 4.000 €

Večje od 18–40 500 € 25.000 €

Večje od 40–90 410 € 25.000 €

Večje od 90–160 340 € 60.000 €

Večje od 160 240 € 100.000 €

Višina finančne spodbude za posame-
zen projekt v okviru posameznega namena 
se določi na podlagi v vlogi za dodelitev 
finančne spodbude prijavljenih upravičenih 
stroškov ter z upoštevanjem omejitve najviš-
je možne stopnje sofinanciranja. Upraviče-
nec mora prispevati lastna sredstva v višini 
najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne 
smejo predstavljati javnih sredstev.

Nepovratna finančna spodbuda se upra-
vičencu izplača na osnovi zahtevka za sofi-
nanciranje, s priloženimi originalnimi računi 
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovod-
skimi listinami, ki izkazujejo nastanek celot-
ne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij 
računov mora biti jasno razvidna izpolnitev 
zahtev za skladnost z upravičenimi ukrepi 
opredeljenimi v okviru predmetnega javne-
ga razpisa. Zahtevku morajo biti priložena 
dokazila o plačilu vseh obveznosti do doba-
viteljev ter poročilo o izvedeni investiciji, ki 
podaja bistvene podatke o investiciji. Višina 
sofinanciranja je določena z višino v zah-

tevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se 
povrnejo upravičencu v odobrenem deležu 
sofinanciranja.

6. Obdobje upravičenosti stroškov
Rok za zaključek investicije je 30. 9. 

2013, sicer pravica do dodelitve nepovrat-
ne finančne spodbude preneha.

Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge 
na razpis sofinancerja, pri velikih podjetjih 
pa pred prejetjem potrdila o izpolnjevanju 
pogojev iz 8. člena uredbe ES 800/2008, 
niso upravičeni do sofinanciranja po tem 
javnem razpisu.

7. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev nepovratnih fi-

nančnih spodbud po tem javnem razpisu so 
pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež 
v Republiki Sloveniji in nameravajo izve-
sti začetno investicijo v projekte učinkovite 
rabe in obnovljive vire energije. Upravičenci 
morajo biti lastniki ali najemniki objekta, ki 
se koristi za namen gospodarske dejavnosti 
v Republiki Sloveniji. Upravičenci prehajajo 

iz predhodne uporabe sledečih energentov: 
mazuta, kurilnega olja ali utekočinjenega 
naftnega plina (UNP).

Podjetje za potrebe tega razpisa je podje-
tnik in pravna oseba ne glede na pravni sta-
tus, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s 
pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost 
je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem 
te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu 
z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o 
davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list 
RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 
5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12).

Pri določanju velikosti podjetja se upo-
števajo določila iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Prilo-
ga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih 
podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37). Osnov-
na merila za določanja velikosti so število 
zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota 
podjetja. V spodnji tabeli so prikazane osnov-
ne vrednosti posameznega merila.

VELIKOST PODJETJA ŠTEVILO ZAPOSLENIH LETNI PROMET BILANČNA VSOTA

VELIKO 250 in več več kot 50 MIO EUR ali več kot 43 MIO EUR

SREDNJE manj kot 250 do 50 MIO EUR ali do 43 MIO EUR

MALO manj kot 50 do 10 MIO EUR ali do 10 MIO EUR

MIKRO manj kot 10 do 2 MIO EUR ali do 2 MIO EUR

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje od 
5. do 9. člena Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE. Prijavitelj postane upravičenec, ko iz-
polnjuje pogoje javnega razpisa in je investi-
cija potrjena ter je z njim podpisana pogodba.

V primeru pogodbenega financiranja3 in-
vesticije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob 
izpolnjevanju naslednjih pogojev:

3 Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije 
je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročni-
kom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe 
energije na vseh področjih rabe energije v objektih 
in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena 
sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih pri-
hrankih stroškov za energijo.

– sklenjena mora biti dolgoročna pogod-
ba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavlja-
nju prihrankov energije med pogodbenima 
strankama;

– ekonomski izračun, predstavljen v in-
vesticijski dokumentaciji, mora biti izdelan 
v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja 
sofinanciranja. Investicijska dokumentacija 
mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe 
varianti, podpisan s strani pooblaščenega 
predstavnika naročnika.

Prijavitelj tudi ne more biti podjetje, ki 
proizvaja naprave ali komponente naprav, 
ki so del investicije.

Sredstev na tem javnem razpisu ne more 
pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve 
pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma 

projekta, prepovedano sodelovanje na raz-
pisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak 
prijavitelj, bo zavrnjena.

Državne pomoči se ne dodeli za inve-
sticije v dejavnosti opredeljene v tretjem in 
četrtem odstavku 5. člena Pravilnika o spod-
bujanju URE in OVE.

Na razpisu ne morejo sodelovati pod-
jetja, ki:

– prijavijo projekt za isti namen, kateri že 
vsebuje elemente državnih pomoči in je že 
sofinanciran iz drugih sredstev državnega, 
lokalnega ali EU proračuna in če skupna 
višina prejetih sredstev iz tega naslova pre-
sega najvišje dovoljene višine sofinancira-
nja, ki jo določijo pravila s področja državnih 
pomoči,
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– so insolventna,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po 

11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, 126/07, 40/09, 
59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 in 
23/12, v nadaljevanju: ZFPPIPP),

– ob oddaji vloge za dodelitev nepovrat-
ne finančne spodbude prejemajo ali so v 
postopku pridobivanja finančne pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah,

– je zoper njih uveden postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali postopek 
likvidacije,

– imajo neporavnane obveznosti do Re-
publike Slovenije,

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

– so ob oddaji vloge za dodelitev spod-
bude v postopku pridobivanja finančne po-
moči ali prejema pomoč za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah.

8. Upravičeni nameni in cilji javnega raz-
pisa

Namen sofinanciranja je zamenjava sta-
rih ogrevalnih naprav kondenzacijskimi kotli 
na plin.

Cilj razpisa je povečana energetska 
učinkovitost sistemov in naprav, ki ustre-
zajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša 
poraba energije v primerjavi s staro vgrajeno 
opremo.

V investicijski dokumentaciji mora biti 
jasno in nedvoumno razvidno, da gre za 
upravičen namen po tem javnem razpisu 
in, da investicija izpolnjuje vse pogoje, ki so 
zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Za določanje višine prihrankov se upo-
rabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o 
metodah za določanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 4/10), Metod za izračun prihrankov ener-
gije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, ki so skladne s 
končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, 
št. IJS-DP-10072, september 2011, pripra-
vljenim skladno z zahtevami in smernicami 
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministr-
stva za gospodarstvo (v nadaljevanju: me-
todologija IJS; dostopna na http://www.ijs.
si/), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju 
porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je 
bila del potrjenega programa za izvajanje 
tega javnega razpisa.

9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški za dobavo 

in vgradnjo energetsko učinkovite opreme 
in naprav oziroma energetskih storitev, ki 
so kot ukrepi določeni v okviru predmetnega 
javnega razpisa.

Zamenjava starih ogrevalnih naprav na 
kondenzacijski kotel na plin

Pravica do spodbude bo dodeljena na 
podlagi veljavnega predračuna za nakup 
kondenzacijskih plinskih kotlov z izkoristki 
nad 104 % za potrebe centralnega ogrevanja.

Priznani stroški za:
– zamenjavo temostatskega regulatorja,
– namestitev plinskega kotla in zagon,
– predelava obstoječega ali izdelava no-

vega priključka za dovod zraka in odvod 
dimnih plinov,

– nabava in vgradnja povezav potreb-
ne za povezavo do energetskega trošila in 
ustrezne krmilne opreme,

– tesnilni in spojni material.
In ne vključujejo pa elementov razvoda 

ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, 
ploskovno ogrevanje ipd.).

Neupravičeni stroški:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so 

višji od podanih omejitev upravičenih stro-
škov,

– izdelava projektne in investicijske do-
kumentacije,

– stroški nadzora izvedbe projekta, ki 
presegajo delež priznanih upravičenih stro-
škov,

– stroški demontaže opreme in odstra-
njevanja starih naprav,

– postavitev nove ali gradnja nadomest-
ne pomožne opreme (drogovi, konzole, 
nove instalacije pri razsvetljavi),

– izboljšave, ki so predmet rednega vzdr-
ževanja (npr. odprava puščanja zraka si-
stemov za pripravo komprimiranega zraka),

– DDV, davek na promet nepremičnin in 
drugi davki,

– naprave ali deli naprav, ki so financi-
rane na lizing,

– stroški najemanja kreditov, zavarovanj 
in upravnega postopka, priprave vloge itd.

Neupravičeni stroški pri vseh projektih so 
predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, 
ki so višji od podanih omejitev upravičenih 
stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot 
upravičeni stroški ter davek na dodano vre-
dnost (DDV) in drugi davki.

Stavbe, naprav in opreme, ki je bila pred-
met finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti 
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu 
finančne spodbude. Sofinanciranje ali dode-
litev nepovratnih sredstev ne bo odobreno 
za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav 
in prototipnih naprav.

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti 
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za 
dodelitev finančne spodbude pred začetkom 
izvajanja naložbe. Investitor pred kandidira-
njem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbe-
nih, obrtniških in drugih del, ki so predmet 
finančne spodbude.

Pri projektih, za katere izvedbo je po-
trebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je 
potrebno sofinancerju posredovati le-to naj-
kasneje v roku postavljenem za dopolnitev 
vloge. Kolikor vlagatelj ne izpolni navede-
nih pogojev, je navedeno razlog za izločitev 
vloge.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredo-
vane po tem datumu niso več mogoča, ra-
zen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno 
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

10. Pogoji za dodelitev
Splošni pogoji
I. Predmet investicije mora biti skladen 

s predmetom javnega razpisa in določili 
javnega razpisa in razpisne dokumentaci-
je. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, 
Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter 
drugo veljavno zakonodajo.

II. Investicija mora imeti vnaprej določe-
no trajanje (rok za izvedbo je najkasneje do 
30. 9. 2013) ter določen začetek in konec.

III. Investicija mora imeti zaključeno fi-
nančno konstrukcijo. Kolikor finančna kon-
strukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga za-
vrne.

IV. Vloga za dodelitev nepovratne finanč-
ne spodbude mora biti predložena v skladu 
z zahtevami javnega razpisa in razpisne do-
kumentacije. Razpisna dokumentacija na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča 

za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse 
priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, iz-
kazovati morajo identične podatke za inve-
sticijo, ki je predmet prijave na javni razpis.

V. Investicije se izvajajo v skladu z ve-
ljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

VI. Vloga mora biti v celoti izdelana v 
slovenskem jeziku.

VII. Veliko podjetje mora v projektu ali 
drugem dokumentu dodatno izkazati še:

a) bistveno razširitev velikosti projekta 
zaradi pomoči ali

b) bistveno razširitev obsega projekta za-
radi pomoči ali

c) bistveno povečanje skupnega zneska, 
potrebnega za izvedbo projekta zaradi do-
deljene pomoči ali

d) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki 
prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč 
ne bi bila dodeljena.

VIII. Prijavitelj mora predložiti podpisano 
izjavo:

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino 
javnega razpisa za »Nepovratne finanč-
ne spodbude za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost pri pravnih osebah in podjetni-
kih v letu 2012« številka 001/2012,

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju,

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale 
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posa-
mezne investicije, neupoštevanja veljavne 
zakonodaje in navodil v vseh postopkih iz-
vajanja investicije ali če delež sofinanciranja 
investicije preseže maksimalno dovoljeno 
stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno 
objavo imena investicije, naziva upravičen-
ca in zneska javnih sredstev, ki so bila do-
deljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– o skupnem znesku že prejete »de mi-
nimis« pomoči v obdobju zadnjih treh pro-
računskih let,

– da investicije pred vložitvijo vloge ali 
v primeru velikega podjetja pred izdajo 
potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive s skupnim tr-
gom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe 
– Uredba o splošnih skupinskih izjemah 
(v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni 
začel izvajati,

– da projekt, ki je predmet tega javne-
ga razpisa, ne bo ustvarjal prihodkov od 
projekta.

Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko 
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju ter zah-
teva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do vračila.

Posebni pogoji
I. Za investicije mora biti izdelana in s 

strani odgovorne osebe prijavitelja potrje-
na investicijska dokumentacija, izdelana ob 
smiselni uporabi Uredbe o enotni metodo-
logiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).

II. Iz investicijske dokumentacije mora 
biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in iz-
vedbi investicije upoštevana naslednja izho-
dišča varstva okolja:
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– učinkovitost izrabe naravnih virov 
(energetska učinkovitost, učinkovita raba 
surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba najbolj-
ših razpoložljivih tehnik, uporaba referenč-
nih dokumentov, nadzor tveganj, recikliranje 
in odlaganje odpadkov),

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

III. Iz tehničnih specifikacij (oziroma raz-
pisne dokumentacije) za naročilo opreme, 
ki je priloga in sestavni del investicijske do-
kumentacije, morajo biti jasno razvidne zah-
teve za skladnost z upravičenimi nameni 
razpisa.

IV. Nepovratne finančne spodbude lahko 
pridobijo prijavitelji, zoper katerih ni s prav-
nomočno odločbo sodišča začet stečajni 
postopek, postopek prisilne poravnave ali 
likvidacije.

V. Sofinanciranje investicije predstavlja 
državno pomoč v skladu s Pravilnikom o 
URE in OVE. Izvedba projekta, tj. pričetek 
gradnje oziroma obvezno naročanje opre-
me, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na 
razpis sofinancerja, razen za velika podjetja, 
kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo 
šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju po-
gojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če 
se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz 
tega odstavka, celoten projekt ne bo upravi-
čen do pomoči. Prijavitelj se mora ne glede 
na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati 
dejstva, da obstaja možnost, da njegova 
vloga ne bo odobrena.

VI. Oddaja naročil
Prijavitelj mora upoštevati načelo za-

gotavljanja konkurence med ponudniki ter 
skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in 
storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 
EUR brez DDV oziroma 40.000 EUR brez 
DDV za naročila gradenj, je potrebno pri-
dobiti najmanj 3 ponudbe. Ponudbe pred-
stavljajo del dokumentacije o investiciji. V 
primeru neupoštevanja tega načela lahko 
pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, da 
ni mogoče pridobiti več kot eno ponudbo, 
je upravičenec dolžan priložiti pisno obra-
zložitev.

Upravičenci, ki so zavezanci po zako-
nu, ki ureja javno naročanje naročila odda-
jo skladno z veljavnim zakonom o javnem 
naročanju.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofi-
nanciranju. Kolikor se v kateri izmed našte-
tih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

Tehnični pogoji
Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 

tem razpisu morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– izkoristek posameznega novega kon-
denzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči 
mora biti večji ali enak 104 %. Izpolnjevanje 
pogoja se dokazuje s predložitvijo tehnične 
dokumentacije oziroma certifikata za predla-
gano napravo;

– pravica do finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo enega ali več novih konden-
zacijskih kotlov na UNP v kotlovnico in sicer 
pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih 
kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut 
ali premog) ali UNP, s kotli na UNP za loka-
cije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo;

– v primeru kotla na obnovljiv vir energije 
zamenjava s plinskim kotlom ni dovoljena;

– mogoča je namestitev plinskega kotla, 
pri čemer morajo biti upoštevane vse teh-
nične omejitve in varnostni standardi, kar 
prijavitelji izkazujejo v projektni in investicij-
ski dokumentaciji.

11. Merila za izbiro investicij
Nepovratna finančna spodbuda se do-

deli le za ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje tega 
razpisa.

Spodbuda bo dodeljena vlagateljem, ki 
so oddali popolne vloge.

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vr-
stnem redu prejema popolne vloge. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za 
posamezen namen. Vlogam, ki so prejete 
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v ena-
kih deležih glede na upravičene stroške.

12. Postopek obravnave vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vlo-

ge se bodo odpirale po zaporedju prejema. 
Datuma odpiranja sta 27. 8. 2012 in 3. 9. 
2012.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zapečatene 
vloge, ki bodo ne glede na način dostave 
prispele na naslov sofinancerja zadnji delov-
ni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkas-
neje do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na 
naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene 
na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo 
zavržene, če bodo na tem odpiranju raz-
deljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer 
bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev 
upošteval razpoložljiva razpisana sredstva.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo poteka-
lo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, kate-
rih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k 
dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti 
v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali 
ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge 
ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spre-
menil obseg izvedenih ukrepov ali del. Vse 
popolne vloge bodo obravnavane ob upo-
števanju razpisnih pogojev in meril. Upravi-
čenim vlagateljem bo dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbude s sklepom 
zakonitega zastopnika sofinancerja na pre-
dlog strokovne komisije.

Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na 
posameznem odpiranju vlog obveščeni v 
roku 30 dni od odpiranja vlog.

Sofinancer in upravičenec bosta sklenila 
pogodbo o sofinanciranju investicije na pod-
lagi sklepa o odobritvi sofinanciranja.

Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dode-
litvi pravice do nepovratne finančne spod-
bude, bodo morali v roku 8 dni od prejema 
sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se 
bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev 
nepovratne finančne spodbude.

Zoper sklep ima prijavitelj pravico vložiti 
pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti postavljena merila za 
obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, 
ki jim je dodeljena pravica do nepovratne 
finančne spodbude.

Sofinancer ima pravico kadarkoli po pre-
jetju vloge za dodelitev nepovratne finančne 
spodbude z ogledi, preverjanjem dokumen-
tacije ali na drug način preveriti namensko 
porabo nepovratnih sredstev ter skladnost 

dokumentacije in izvedbe naložbe z določili 
javnega razpisa in drugimi veljavnimi pred-
pisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve 
predmeta sofinanciranja. V primeru ugoto-
vljene nenamenske porabe sredstev in krši-
tev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude 
je prejemnik nepovratne finančne spodbude 
dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi.

13. Izplačilo dodeljenih finančnih spod-
bud

Finančna spodbuda bo izplačana preje-
mniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
gi sklenjene pogodbe za namene, izvedene 
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po 
predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda bo prejemniku izpla-
čana po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
projekta, ki vključujejo:

– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca s 

popisom del in materiala za celoten obseg 
projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje 
alineje,

– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter konč-

no poročilo izvedenega namena s predvide-
nimi prihranki energije.

Znesek izplačila se uskladi s predlože-
nim računom izvajalca ob upoštevanju raz-
pisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-
ključku naložbe na osebni bančni račun pre-
jemnika.

14. Rok in način prijave
Vse zainteresirane prijavitelje vabimo k 

oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravlje-
na v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je 
brezplačno dostopna na spletni strani sofi-
nancerja: www.butanplin.si.

Razpisna dokumentacija se lahko na-
roči tudi po tel. 01/588-98-00, ali s pisnim 
zahtevkom, poslanim na naslov Butan Plin 
družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, 
Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana, ali na 
e-naslov: tmedved@butanplin.si ali po faksu 
01/588-98-06, do objave zaključka javnega 
razpisa.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni raz-
pis od dneva objave v Uradnem listu RS 
dalje. Javni razpis velja do objave zaključka 
javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar 
najkasneje do 31. 8. 2012.

Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse do-
kumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zah-
tevami razpisne dokumentacije, v sloven-
skem jeziku. Vloga mora biti oddana v za-
pečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in 
označena tako, da je na ovojnici navedeno:

– vloga – ne odpiraj,
– naziv razpisa,
– ime in točen naslov vlagatelja.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice 

ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo 
sofinancer vrnil pošiljatelju.

Kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo 
pošlje na naslov: Butan Plin d.d., Verovško-
va ulica 64a, 1000 Ljubljana.

Kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, 
jo odda na naslovu: Butan Plin d.d., Verov-
škova ulica 64a, 1000 Ljubljana (receptor na 
sedežu podjetja).

Dodatne informacije o razpisu so na voljo 
na e-naslovu: tmedved@butanplin.si. Vpra-
šanja je potrebno poslati najkasneje šest 
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delovnih dni pred končnim rokom za oddajo 
vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na zgoraj 
navedeni spletni strani sofinancerja.

Butan Plin družba za distribucijo  
plina, d.d., Ljubljana

 Ob-3830/12
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi kon-

cesijske dajatve za trajnostno gospodarje-
nje z divjadjo v Občini Brežice (Uradni list 
RS, št. 47/11), Zakona o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US 
in 17/08) in 33. člena Statuta Občine Breži-
ce (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) obja-
vlja Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice,

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo  
v Občini Brežice v letu 2012

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi 
in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdrže-
vanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč 
in remiz za malo divjad, vzdrževanje goz-
dnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, 
sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja 
in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnez-
dilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivno-
sti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih 
odlagališč v posameznih loviščih, katerih 
lovna površina leži v občini. S tem se želi 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljše-
mu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in 
loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, 
ki so se izvajale v letih 2009, 2010 in 2011.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s 
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajno-
stno gospodarjenje z divjadjo, programi in 
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s po-
dročja lovstva, ohranjanja narave, varstva 
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi 
predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot 
lovska družina,

– ima sklenjeno veljavno koncesijsko po-
godbo za trajnostno gospodarjenje z divjad-
jo za lovišče, ki leži v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaju ali likvidacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlaga-
telj prejme sorazmerni del sredstev glede na 
lovno površino lovišča, ki leži v občini. V pri-
meru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek 
sredstev enakomerno porazdeli med izbra-
ne vlagatelje. Sredstva se dodelijo na osnovi 
opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 
9.683,37 € (znesek sredstev, ki jih je prejela 
Občina Brežice od koncesijske dajatve od 
lova za leto 2009, 2010 in 2011).

5. Upravičeno obdobje: upravičeno ob-
dobje je od 1. 8. 2009 do 10. 9. 2012. Prilo-
ženi računi o opravljenih aktivnostih naštetih 
v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v 
prej navedenem obdobju.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na 

javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– vzorec pogodbe,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje 

obrazcev,
– tabela z višino pripadajoče koncesije 

po posamezni lovski družini oziroma lovišču 
v €, ki so na območju Občine Brežice.

– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpol-

njevanju pogojev,
– Obrazec – Vzorec pogodbe,
– Obrazec – Seznam računov,
– Obrazec – Zahtevek.

Vloga mora biti izdelana v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem 
na voljo, od dneva objave tega javnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije, 
do zaključka tega javnega razpisa, to je do 
10. 9. 2012, na spletnih straneh občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na 
javni razpis

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno 
po pošti kot priporočeno pošiljko, na na-
slov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice, in sicer najkasneje do 
vključno 10. 9. 2012 (velja datum poštnega 
žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji 
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v 
zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpi-
snega področja na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – 
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo;

– Ime lovišča, na katerega se vloga na-
naša.

Nepravočasne vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: 

odpiranje vlog bo dne 12. 9. 2012, ob 8. 
uri, v prostorih Občine Brežice, Cesta privih 
borcev 18, 8250 Brežice. Odpiranje vlog 
ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa: o vlogi 
odloči občinska uprava s sklepom. Zoper 
sklep je mogoče v roku 15 dni od vročitve 
vložiti pritožbo, o kateri odloči župan.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Brežice, http://www.
brezice.si/

V tem roku jo lahko zainteresirani tudi 
dvignejo na naslovu: Občina Brežice, Od-
delek za gospodarske javne službe in go-
spodarske zadeve, pisarna št. 12, CPB 18, 
8250 Brežice, in sicer vsak delovni dan, 
med 8. in 14. uro.

11. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom dobijo zainteresirani po tel. 
07/620-55-52, mobi: 041/625-622, vsak de-
lovni dan, od 8. do 14. ure, oziroma e-pošti: 
roman.matjasic@brezice.si.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij 
med javnim razpisom je Roman Matjašič.

Občina Brežice

Št. 302-1/2012 0403 Ob-3842/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), določil 
Odloka o proračunu Občine Krško za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 18/12), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna 

RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011), Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Kr-
ško (Uradni list RS, št. 67/07) in na pod-
lagi Mnenja o shemi »de minimis« pomo-
či z Ministrstva za finance (št. priglasitve: 
M002-5874572-2011), objavlja Občina Kr-
ško, CKŽ 14, Krško,

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev 

za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Krško  

za leto 2012
I. Neposredni proračunski uporabnik: 

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 
Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje 

nepovratnih sredstev za pospeševanje ra-
zvoja malega gospodarstva v Občini Krško s 
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so 
se izvajali v razpisnem obdobju na območju 
Občine Krško:

A) naložbe v nakup nove opreme in ne-
materialnih investicij,

B) svetovalne storitve za izdelavo razpi-
sne dokumentacije za prijavo na državne in 
mednarodne razpise,

C) promocija izdelkov in storitev na sej-
mih in razstavah,

D) posebno usposabljanje in dodatno iz-
obraževanje,

E) spodbujanje delovanja strokovnih dru-
štev in združenj na področju podjetništva.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih 

sredstev, namenjenih za izvedbo javnega 
razpisa, je 118.000 EUR in so zagotovljena 
na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje 
razvoja malega gospodarstva.

Okvirna višina sredstev po posameznih 
ukrepih znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 90.000 
EUR,

b) za ukrep B v predvideni višini 10.000 
EUR,

c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 
EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 9.000 
EUR,

e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 
EUR.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi 
pogojev in meril, ki so sestavni del tega jav-
nega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih 
ukrepih predvidena sredstva ostala nepora-
bljena, bodo prosta sredstva prenesena na 
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog 
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo kljub 
temu, glede na število vlog in odobreno vi-
šino upravičenih stroškov, predvidenih sred-
stev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sred-
stev

– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega raz-

pisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so regi-

strirana po Zakonu o gospodarskih družbah 
in izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje 
dve od naslednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslov-
nem letu ne presega 10,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 
2.000.000 EUR,

mailto:roman.matjasic@brezice.si
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– vrednost aktive ne presega 2.000.000 
EUR,

b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje 
dve od naslednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslov-
nem letu ne presega 50,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 
8.800.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 4.400.000 
EUR,

1.2. Samostojni podjetniki posamezniki 
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne 
družbe smiselno upoštevajo).

1.3. Strokovna društva in združenja na 
področju podjetništva, ki so registrirana v 
skladu z Zakonom o društvih.

1.4. Do sredstev so upravičena neodvi-
sna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri 
katerih 25 % ali več kapitala ali glasovalnih 
pravic ni v lasti enega samega podjetja ali 
v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo 
opredelitve za mikro in majhna podjetja.

1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti 
sedež dejavnosti na območju Občine Krško. 
Do sredstev je upravičena tudi podjetje, ki 
ima sedež dejavnosti izven Občine Krško, 
kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v 
kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedo-
ločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče) 
in investira na območju Občine Krško. Če 
ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine 
Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, 
ki se nanašajo na poslovne enote v Občini 
Krško.

2. Do sredstev niso upravičena podje-
tja, ki:

– so v skladu z določbami zakonodaje 
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba teko-
čega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci pred-
hodnega leta,

– so v skladu z določbami zakonodaje 
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v 
postopku prisilne poravnave, stečaju ali li-
kvidaciji,

– so pridobila ali so v postopku prido-
bivanja državnih pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah, kot jih 
opredeljujejo Smernice skupnosti,

– opravljajo dejavnost razvrščeno po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih: 
ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000; premogovništva 
po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002; 
kmetijstva – področje primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov ter predelava in tr-
ženje kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti; cestnoprometni sektor – področje 
nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki 
opravljajo cestne prevoze blaga za najem 
ali plačilo; podjetja, ki opravljajo dejavnosti, 
ki niso upravičene do prejema pomoči po 
pravilu »de minimis«,

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti 
do Občine Krško ali do države (DURS itd.),

– so za isti namen že pridobili javne vire 
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali 
mednarodnih virov,

– imajo podeljeno koncesijo za opravlja-
nje zdravstvene in zobozdravstvene dejav-
nosti.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičen-
cem le za ukrepe, ki so se izvajali na ob-
močju Občine Krško v razpisnem obdobju 
od poteka prejšnjega razpisnega roka do 
datuma, ki je določen za oddajo vlog.

4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo gle-
de na vrsto instrumentov pomoči kot ne-
povratna sredstva in jih je možno dodeliti 
v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno 
vzpodbudo za izvedbo zastavljenega name-
na oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo 
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in 
niso namenjena samo zniževanju stroškov 
podjetja.

5. Sredstva za razvoj se dodeljujejo 
na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 
88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupno-
sti za državno pomoč »de minimis« (Uradni 
list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).

6. Skupna vrednost pomoči, dodelje-
na istemu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let pred 
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, 
ne glede na obliko ali namen pomoči. V 
primeru podjetij, ki delujejo v cestnopro-
metnem sektorju, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 EUR.

7. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu 
oziroma z izvozom povezane dejavnosti v 
tretje države ali države članice, kot je po-
moč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem dis-
tribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoči 
ne smejo biti pogojene s prednostjo rabe 
domačega blaga pred rabo uvoženega.

8. Posamezen upravičenec se lahko pri-
javi na več ukrepov, vendar na posamezen 
ukrep samo z eno vlogo.

9. Pri davčnih zavezancih se pri upravi-
čenih stroških upošteva neto vrednost raču-
na (znesek davčne osnove brez DDV; brez 
drugih dajatev, ki jih predpisuje država npr. 
carina itd.), pri tistih, ki niso davčni zavezan-
ci se pri upravičenih stroških upošteva bruto 
vrednost računa (z DDV).

10. V primerih, ko se ugotovi, da sred-
stva niso bila delno ali v celoti porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena ali so 
bila dodeljena na podlagi neresničnih po-
datkov ali je podjetnik prekršil druga določila 
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge 
nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti 
pridobljena sredstva v enkratnem znesku 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva nakazila preje-
mniku ter izgubi pravico do pridobitve sred-
stev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

11. V primerih, ko podjetje pridobiva 
sredstva iz občinskega proračuna, na pod-
lagi tega javnega razpisa, omejitev poslo-
vanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, ne 
velja le pod pogojem, da se občinski svetnik 
Občine Krško – funkcionar oziroma njegov 
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, 
starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki 
s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinj-
stvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je po-
slovodja, član poslovodstva ali zakoniti za-
stopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali 
kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja 
o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja 
sredstev v javnem razpisu.

– Posebni pogoji in merila za posame-
zne ukrepe:

A) Naložbe v nakup nove opreme in ne-
materialnih investicij

Namen ukrepa je spodbujanje investi-
cijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in 

storitvene opreme za opravljanje dejavnosti 
za katero je podjetje registrirano in katero 
tudi dejansko opravlja ter nakup nemate-
rialnih pravic (patenti, licence, tehnološko 
znanje) zaradi ustanovitve novega podje-
tja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi 
uvajanja novega proizvodnega oziroma sto-
ritvenega programa (bolj produktivne, raci-
onalnejše, energetsko varčne in ekološko 
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovo-
sti proizvodov in storitev).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna pod-

jetja ter samostojni podjetniki posamezniki, 
ki investirajo v nakup nove proizvajalne in 
storitvene opreme oziroma nematerialnih 
pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),

– investicija, ki je predmet subvencije, 
se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti 
po končani investiciji oziroma se lahko pred 
iztekom tega obdobja nadomesti z novo so-
dobnejšo opremo za enako dejavnost,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in 
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejš-
njega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25 % upravičenih stroškov 

posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravi-

čenca v tekočem koledarskem letu ne sme 
presegati 15 % od skupno razpisanih sred-
stev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in 

storitvene opreme (upoštevajo se le stalna 
sredstva, ne drobni inventar), ki je name-
njena za opravljanje dejavnosti za katero je 
podjetje registrirano in katero tudi dejansko 
opravlja:

– posamezna nabavna vrednost opreme 
mora presegati 850 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več 
računov, kolikor se nanašajo na isto osnov-
no sredstvo in skupna nabavna vrednost 
te opreme presega 850 EUR, pri tem mora 
biti nabavna vrednost posameznega računa 
najmanj 400 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za na-
kup: telefonov, faksov in ostale telekomuni-
kacijske opreme, pohištva (različne police, 
mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih 
strojev, igralnih avtomatov, klimatskih na-
prav, reklamnih tabel in panojev, opreme 
za varovanje in video nadzor; opreme, ki je 
sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala), 
nepremičnin, šotorov, transportnih sredstev, 
ki so namenjena prevozu oseb in tovora v 
cestnem prometu,

– v primeru leasinga se kot skupna vre-
dnost investicije šteje celoten znesek na-
bavne vrednosti predmeta leasing pogodbe, 
ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot 
upravičen strošek za dodelitev subvencije 
pa se upoštevajo samo dejansko plačani 
obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, 
brez obresti).

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic 
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki ima-
jo uradno potrdilo ali certifikat s strani poo-
blaščenih institucij.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – nalož-

be v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij.

b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija re-
dnega izpisa iz poslovnega registra Slove-
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nije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od 
datuma prijave na razpis (lahko je elektron-
ski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih 
evidenc:

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2010,

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2011,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2012.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja 

izven Občine Krško in ima podjetje samo 
poslovno enoto v Občini Krško mora podje-
tje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stal-
nem bivališču zaposlenih oseb v tej poslov-
ni enoti in kopije potrjenih obrazcev prijav 
delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih 
je razvidno, da so te osebe zaposlene za 
nedoločen čas.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija 
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, 
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma 
prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija 
potrdila od pristojne davčne izpostave o 
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in 
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotoko-
pije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida 
za zadnji dve leti (2010 in 2011).

g) Podroben vsebinski opis posame-
zne izvedene investicije (vrsta investicije, 
razlogi zanjo, itd.) in stroškovno razdelana 
konstrukcija izvedene investicije (navedite 
specifikacijo posameznih stroškov in raču-
nov investicije, skupno vrednost celotne in-
vesticije brez DDV in z DDV, datum plačila 
računov).

h) Dokazila o izvedbi investicije in stro-
ških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem 
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o 
plačanih računih (bančni izpis prometa na 
transakcijskem računu, iz katerega je jasno 
razvidno in označeno na kateri račun se 
nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe 
o nakupu patenta, licence itd. Iz računov in 
pogodb mora biti razvidno za katero vrsto 
materialne oziroma nematerialne investicije 
se uveljavlja subvencija (natančna specifi-
kacija materialov, opreme, serijska številka 
opreme itd.).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogod-
be za ukrep A.

B) Svetovalne storitve za izdelavo razpi-
sne dokumentacije za prijavo na državne in 
mednarodne razpise

Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k 
prijavam na državne in mednarodne javne 
razpise, zato so sredstva tega ukrepa na-
menjena sofinanciranju stroškov svetovalnih 
storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi 
razpisne dokumentacije za prijave na dr-
žavne ali mednarodne razpise z namenom 
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev 
proizvodnje oziroma za tehnološke poso-
dobitve.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podje-

tja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki 
so naročniki svetovalnih storitev za namen 
prijave na državne in mednarodne javne 
razpise,

– med državne in mednarodne javne raz-
pise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo 
javna naročila za blago, storitve ali gradbe-
na dela,

– svetovalne storitve za prijavljeni projekt 
na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz 
programa vavčerskega svetovanja ali drugih 
javnih virov,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in 
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejš-
njega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov 

zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravi-

čenca v tekočem koledarskem letu ne sme 
presegati 20 % od skupno razpisanih sred-
stev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziro-

ma svetovalnega podjetja, ki so občasnega 
značaja in so nastali izključno za pripravo 
in izdelavo projektov in razpisne dokumen-
tacije, ki je predmet prijave na državni ali 
mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj 
ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,

– svetovalne storitve ne smejo imeti stal-
nega oziroma periodičnega značaja ter niso 
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški 
podjetja, kot so npr. stroški davčnega in 
pravnega svetovanja, reklame ipd.,

– neupravičeni stroški so tisti stroški sve-
tovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uve-
ljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na 
državni oziroma mednarodni javni razpis, ki 
je predmet tega ukrepa.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – sveto-

valne storitve za izdelavo razpisne doku-
mentacije.

b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija re-
dnega izpisa iz poslovnega registra Slove-
nije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od 
datuma prijave na razpis (lahko je elektron-
ski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih 
evidenc:

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2010,

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2011,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2012.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven 

Občine Krško in ima podjetje samo poslov-
no enoto v Občini Krško mora podjetje pri-
ložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem 
bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni 
enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v 
zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, 
da so te osebe zaposlene za nedoločen čas.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija 
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, 
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma 
prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija 
potrdila od pristojne davčne izpostave o 
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in 
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotoko-
pije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida 
za zadnji dve leti (2010 in 2011).

g) Podroben vsebinski opis in namen iz-
vedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil 
razpis, naziv razpisa, datum in kraj objave 
razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen 
namen in višino sredstev ste kandidirali, 
opis vsebine projekta iz prijave na javni raz-

pis, višina odobrenih sredstev na razpisu, 
naziv svetovalca in specifikacija ur sveto-
vanja itd.) ter stroškovno razdelana kon-
strukcija svetovalnih storitev (navedite spe-
cifikacijo posameznih svetovalnih stroškov 
in računov, skupno vrednost vseh stroškov 
brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

h) Dokazila o izvedenem svetovanju ter 
stroških, ki so nastali in bili plačani v raz-
pisnem obdobju: kopije besedila javnega 
razpisa, kopije oddanega projekta na javni 
razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, 
kopije računov in dokazil o plačanih raču-
nih za svetovanje (bančni izpis prometa na 
transakcijskem računu, iz katerega je jasno 
razvidno in označeno na kateri račun se 
nanaša), pogodbe itd.

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogod-
be za ukrep B.

C) Promocija izdelkov in storitev na sej-
mih in razstavah

Namen ukrepa je spodbujanje sodelova-
nja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveni-
ji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj 
svojih proizvodov in storitev potencialnim 
kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna pod-

jetja ter samostojni podjetniki posamezniki, 
ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali 
v tujini,

– sofinancira se le prva udeležba na do-
ločenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki 
iz predhodnih razpisov, ki so za določen 
sejem ali razstavo že dobili sredstva, niso 
upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa 
za enak sejem ali razstavo,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in 
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejš-
njega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov 

promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravi-

čenca v tekočem koledarskem letu ne sme 
presegati 20 % od skupno razpisanih sred-
stev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice 

pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali 
razstavi,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnevni-
ce, stroški prenočišč udeležencev na sejmu 
in prevozni stroški razstavnih eksponatov.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promo-

cija na sejmih in razstavah.
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji Dokazilo o re-

gistraciji – fotokopija rednega izpisa iz po-
slovnega registra Slovenije, ki ne sme biti 
starejši od 3 mesecev od datuma prijave na 
razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od 
AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih 
evidenc:

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2010,

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2011,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2012.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven 

Občine Krško in ima podjetje samo poslov-
no enoto v Občini Krško mora podjetje pri-
ložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem 
bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni eno-
ti in potrjene obrazce prijav delavcev v zava-
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rovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so 
te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija 
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, 
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma 
prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija 
potrdila od pristojne davčne izpostave o 
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in 
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotoko-
pije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida 
za zadnji dve leti (2010 in 2011).

g) Podroben vsebinski opis izvedenega 
promocijskega nastopa na posameznem 
sejmu ali razstavi (katerega sejma ali raz-
stave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, 
datum udeležbe, poročilo o izvedenem na-
stopu in promociji) in stroškovno razdelana 
konstrukcija nastalih stroškov (navedite spe-
cifikacijo posameznih promocijskih stroškov 
in računov, skupno vrednost vseh stroškov 
brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

h) Dokazila o izvedbi promocije na sej-
mih in razstavah ter stroških, ki so nastali 
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije 
računov in kopije dokazil o plačilu računov 
(bančni izpis prometa na transakcijskem ra-
čunu, iz katerega je jasno razvidno in ozna-
čeno na kateri račun se nanaša).

i) Podpisana vsaka stran vzorca pogod-
be za ukrep C.

D) Posebno usposabljanje in dodatno 
izobraževanje

Namen ukrepa je spodbujanje podje-
tnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu 
usposabljanju in dodatnemu izobraževanju, 
ki ga delojemalec neposredno in v pretežni 
meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem 
delovnem mestu delojemalca v podjetju, 
ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki 
niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu 
prenosljiva na druga podjetja ali delovna 
področja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in 

majhna podjetja ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki se udeležujejo posebnih 
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter 
imajo izdelan letni program usposabljanj in 
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje 
predvidene vrste programov izobraževanj 
in usposabljanj ter predvideno število ude-
ležencev),

– upoštevajo se le posebna usposa-
bljanja in dodatna izobraževanja za razvoj 
registrirane dejavnosti podjetja (seminar-
ji, posveti, tečaji uporabe novih tehnologij, 
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, 
specialistična izobraževanja, določeni pre-
izkusi znanja po sekcijah), izločena pa so 
osnovna izobraževanja, ki so sestavni del 
srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobi-
tev določene stopnje izobrazbe),

– upoštevajo se le računi, pogodbe in 
dokazila o plačilu z datumi od poteka prejš-
njega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45 % upravičenih stroškov 

posebnih usposabljanj in dodatnih izobra-
ževanj,

– višina pomoči na posameznega upravi-
čenca v tekočem koledarskem letu ne sme 
presegati 20 % od skupno razpisanih sred-
stev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležen-

cev, kotizacije, stroški najema prostorov in 
opreme,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnev-
nice in stroški prenočišč predavateljev in 
udeležencev.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – poseb-

no usposabljanje in dodatno izobraževanje.
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija re-

dnega izpisa iz poslovnega registra Slove-
nije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od 
datuma prijave na razpis (lahko je elektron-
ski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih 
evidenc:

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2010,

– podatek o povprečnem številu delav-
cev v letu 2011,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2012.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven 

Občine Krško in ima podjetje samo poslov-
no enoto v Občini Krško mora podjetje pri-
ložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem 
bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni eno-
ti in potrjene obrazce prijav delavcev v zava-
rovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so 
te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih:

– za gospodarske družbe: fotokopija 
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, 
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma 
prijave na razpis,

– za samostojne podjetnike: fotokopija 
potrdila od pristojne davčne izpostave o 
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in 
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
od datuma prijave na razpis.

f) Finančni izkazi o poslovanju – fotoko-
pije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida 
za zadnji dve leti (2010 in 2011).

g) Izdelan letni program izobraževanja 
in usposabljanj podjetja za leto 2012 (vrste 
programov izobraževanj in usposabljanj ter 
predvideno število udeležencev).

h) Podroben vsebinski opis izvedenih 
usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobra-
ževanja oziroma usposabljanja, izvajalec iz-
obraževanja oziroma usposabljanja, število 
udeležencev, poimenski seznam udeležen-
cev in delovno mesto v podjetju, razlogi za 
udeležbo na izobraževanju oziroma usposa-
bljanju) ter stroškovno razdelana konstruk-
cija izvedenega izobraževanja ali usposa-
bljanja (navedite specifikacijo posameznih 
stroškov in računov, skupno vrednost vseh 
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila 
računov).

i) Dokazila o izvedbi usposabljanj ozi-
roma izobraževanj in stroških, ki so na-
stali in bili plačani v razpisnem obdobju: 
kopije računov in kopije dokazil o plačilu 
računov (bančni izpis prometa na tran-
sakcijskem računu, iz katerega je jasno 
razvidno in označeno na kateri račun se 
nanaša), potrdila o opravljenem izobra-
ževanju oziroma vabilo in program posa-
meznega izobraževanja oziroma usposa-
bljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje 
ne izdajajo potrdil).

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogod-
be za ukrep D.

E) Spodbujanje delovanja strokovnih 
društev in združenj na področju podjetništva

Namen ukrepa je spodbujanje delovanja 
neprofitnih strokovnih društev in združenj 
na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z 
nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo 
ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za 
podjetnike (strokovne konference, preda-
vanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), 
ker je izmenjava in posredovanje različnih 
znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za 
izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti pod-
jetniškega okolja ter dviguje kompetentnost 
udeležencev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti 

registrirano na podlagi Zakona o društvih,
– društvo oziroma združenje mora imeti 

sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost 
na območju Občine Krško,

– društvo ali združenje se ne sme ukvar-
jati s pridobitno dejavnostjo,

– sofinancirajo se programske aktivno-
sti društva, ki so se izvajale v razpisnem 
obdobju,

– upoštevajo se le računi in dokazila o 
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpi-
snega roka do zadnjega datuma, ki je dolo-
čen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40 % upravičenih stroškov 

za posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravi-

čenca v tekočem koledarskem letu, ne sme 
presegati 25 % od skupno razpisanih sred-
stev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, preda-

vanj, simpozijev, seminarjev, posvetov, 
srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na 
sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti 
(gradiva, medijsko obveščanje).

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokov-

na društva in združenja.
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Kopija odločbe o vpisu društva v regi-

ster društev z vsemi naknadnimi spremem-
bami.

d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vse-
binsko in finančno poročilo o njegovih izve-
denih aktivnosti v letu 2011.

e) Vsebinsko in finančno ovrednoten pro-
gram dela društva oziroma združenja za 
leto 2012.

f) Vsebinsko in finančno poročilo o iz-
vedenih programskih aktivnosti, ki so se 
izvajale v razpisnem obdobju (opis aktiv-
nosti, razdelan stroškovnik – specifikacija 
posameznih stroškov in računov, skupna 
vrednost vseh stroškov po posameznih ak-
tivnostih, datum plačila računov).

g) Dokazila o izvedenih programskih ak-
tivnosti društva oziroma združenja ter stro-
ških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem 
obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu 
računov (bančni izpis prometa na transakcij-
skem računu, iz katerega je jasno razvidno 
in označeno na kateri račun se nanaša).

h) Podpisana vsaka stran vzorca pogod-
be za ukrep E.

V. Vsebina vloge
Za vsak posamezen ukrep je na razpo-

lago ločena razpisna dokumentacija. Vloga 
za posamezen ukrep je popolna, če vlaga-
telj do predpisanega roka za oddajo vlog v 
javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno 
zahtevano dokumentacijo, ki je navedena 
pri vsakem posameznem ukrepu posebej. 
Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
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redju, ki je določena pri zahtevani doku-
mentaciji.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela 
na javni razpis je zaupne narave in bo upo-
rabljena izključno v postopku odločanja o 
dodelitvi sredstev po tem razpis. Člani stro-
kovne komisije se zavežejo, da bodo podat-
ke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili 
izključno za namene ocenjevanja.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po 

tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 
torka, 25. 9. 2012, na naslov: Občina Kr-
ško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko (velja datum poštnega 
žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Vloge je potrebno oddati za vsak posa-
mezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo 
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z naslovom pošiljatelja in označene za vsak 
ukrep posebej z oznako:

A) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis 
MG – nakup opreme in nematerialnih inve-
sticij, 302-2/2012«.

B) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis 
MG – svetovalne storitve, 302-3/2012«.

C) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis 
MG – promocija na sejmih in razstavah, 
302-4/2012«.

D) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis 
MG – usposabljanje in izobraževanje, 302-
5/2012«.

E) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis 
MG – strokovna društva in združenja, 302-
6/2012«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter 

pripravila predlog prejemnikov sredstev 
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje 
župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila 
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po 
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komi-
sija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog 
pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od 
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo 
predlagatelj v navedenem roku ne bo do-
polnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravoča-
sno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo 
zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavrže-
jo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne 
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogo-
jev in meril).

5. Strokovna komisija bo po odpiranju 
vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila 
resničnost podatkov.

6. Vse pravočasno prispele in popolne 
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na 
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za pospeševanje razvoja ma-
lega gospodarstva v Občini Krško ter pogo-
jev in meril, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa.

7. Na podlagi predloga prejemnikov 
sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s 
sklepom sprejme odločitev o izboru preje-
mnikov sredstev in višini dodeljenih sred-
stev.

8. Občina bo s prejemniki sredstev skle-
nila pogodbo, v kateri se opredelijo medse-
bojne obveznosti. Prejemnikom bodo sred-
stva nakazana 30 dan od prejema podpisa-
ne pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo 
na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni 
prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o 
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev žu-
pan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni 
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema 
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje 
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu 
razpisana sredstva neupravičeno niso bila 
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 

opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepo-
zno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba 
se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpi-
sa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji 
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odlo-
čitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija 
je od dneva objave v Uradnem listu RS do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki 
razpisi in objave, ali pa jo lahko zainteresi-
rani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti Občine Krško. 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-
81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v 
času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 351-0026/2012-3 Ob-3856/12
Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, 

objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Mirna za leto 2012

javni razpis
za prodajo nepremičnin v lasti Občine 

Mirna po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež prodajalca in organi-

zatorja javne dražbe: Občina Mirna, Glavna 
cesta 28, SI-8233 Mirna, matična številka: 
2399164000, ID za DDV: SI80793509.

Postopek javne dražbe vodi komisija za 
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s 
stvarnim premoženjem.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet prodaje so gradbene komu-

nalno neopremljene (delno opremljene) par-
cele na območju Mirne, ki so razvidne iz 
seznama v nadaljevanju:

Zaporedna 
številka

Številka parcele Katastrska občina Površina Izhodiščna cena v EUR brez DDV

1. 25/170 1410-Mirna 775,00 23.250,00 € 

2. 25/172 1410-Mirna 321,00  9.630,00 € 

3. 25/173
25/174

1410-Mirna 259,00
249,00

 7.770,00 €
7.470,00 €

Skupaj: 508,00 Skupaj: 15.240,00 €

4. 25/175 1410-Mirna 363,00  10.890,00 € 

5. 25/177 1410-Mirna 349,00  10.470,00 € 

6. 25/178
25/214

1410-Mirna 242,00
247,00

 7.260,00 €
7.410,00 €

Skupaj: 489,00 Skupaj: 14.670,00 €

7. 25/179 1410-Mirna 519,00  15.570,00 € 

8. 25/180 1410-Mirna 579,00  17.370,00 € 

9. 25/181 1410-Mirna 703,00  21.090,00 € 

10. 25/182 1410-Mirna 664,00  19.920,00 € 

11. 25/183 1410-Mirna 695,00  20.850,00 € 

12. 25/184 1410-Mirna 440,00  13.200,00 € 



Stran 1902 / Št. 62 / 17. 8. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zaporedna 
številka

Številka parcele Katastrska občina Površina Izhodiščna cena v EUR brez DDV

13. 25/185 1410-Mirna 265,00  7.950,00 € 

14. 25/215 1410-Mirna 341,00  10.230,00 € 

15. 25/217 1410-Mirna 362,00  10.860,00 € 

16. 25/218
25/219

1410-Mirna 265,00
268,00

 7.950,00 €
8.040,00 €

Skupaj: 533,00 Skupaj: 15.990,00 €

17. 25/220 1410-Mirna 410,00  12.300,00 € 

18. 25/221 1410-Mirna 639,00  19.170,00 € 

19. 25/222 1410-Mirna 576,00  17.280,00 € 

Navedene cene ne vključujejo 20 % dav-
ka na dodano vrednost.

Skladno z Odlokom o lokacijskem načrtu 
“Roje-Mirna” se nekatere parcele prodajajo 
v parih zaradi možnosti gradnje skupinskih 
vrstnih hiš s strani posameznih investitorjev.

Prodajalec nepremičnin ne bo prodajal 
pod izhodiščno ceno. Prodajalec ni dolžan 
prodati nepremičnine in lahko kadarkoli 
pred podpisom pogodbe odstopi od svoje 
ponudbe brez kakršnihkoli pravnih ali de-
janskih posledic. Vsak dražitelj, ki se prijavi 
na dražbo, se zavezuje kupiti nepremičnino 
najmanj po izklicni (izhodiščni) ceni. Če se 
k dražbi za posamezno nepremičnino prijavi 
ali udeleži zgolj en dražitelj, lahko proda-
jalec z njim izvede pogajanja z namenom 
zvišanja prodajne cene.

Izpiski iz zemljiške knjige in PISO so 
objavljeni na spletni strani poleg razpisa.

Zemljišča ležijo v območju, ki je urejeno 
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih 
za naselje Mirna (Uradni list RS, št. 26/05) in 
Odlokom o lokacijskem načrtu ”Roje-Mirna” 
(Uradni list RS, št. 115/04). Grafika zazidal-
nega načrt je objavljena na spletni strani 
poleg razpisa.

Nepremičnine so delno komunalno 
opremljene. Celostno komunalno opreml-
janje je načrtovano delno v letu 2012 in v 
letu 2013. Komunalno opremljanje bo zaje-
malo izgradnjo kanalizacije, vodovodnega 
omrežja, javne razsvetljave in asfaltiranja 
cestnih površin.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
posamičnega višanja kupnine je 200,00 EUR 
ali večkratnik te vrednosti, pri čemer je prvo 
višanje najmanj 200,00 EUR do višine, ki 
bo dala zaokroženo vrednost zemljišča na 
100,00 EUR (npr, pri vrednost parcele 11.235 
EUR je prvo višanje do višine 11.500 EUR).

4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v 

obliki notarskega zapisa. Vse stroške overit-
ve in vpisa nosi kupec.

4.2 Posamična nepremičnina bo prodana 
dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. V roku 
15 dni oziroma po poteku roka za uveljavi-
tev predkupne pravice bo z najugodnejšim 
dražiteljem sklenjena pogodba, k podpisu 
katere mora kupec pristopiti najkasneje v 
8 dneh po pozivu. Če dražitelj v tem roku 
ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od 
nakupa odstopil in ima Občina Mirna pravico 
zadržati vplačano varščino.

4.3 Po plačilu celotne kupnine in po 
poravnanih vseh stroških se bo kupcu 
nepremičnina izročila v last in  posest s 
pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine 
dolžan plačati še davek na dodano vred-
nost/davek na promet nepremičnin, vse 
stroške notarja  ter stroške vknjižbe last-
ninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi.

5. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no bo kupec poravnal na podračun enot-
nega zakladniškega računa Občine Mirna, 
številka: SI56 0141 2010 0021 233, sklic 
na številko: SI00 722100 in namen: številka 
parcele (npr. za parc. št. 25/172 se namen 
glasi – “Kupnina za 25172”) v 8 dneh od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziro-
ma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan 
plačati še davek na dodano vrednost.

6. Pošiljanje prijav, kraj in čas javne 
dražbe

Dražitelji se na javno dražbo prijavijo z 
oddajo prijavnice na priloženem obrazcu, 
ki je objavljen na spletni strani, katere ob-
vezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. 
Dražitelji morajo ustrezno označiti, za 
dražbe katerih parcel se prijavljajo in 
predložiti potrdila o plačilih posamičnih 
varščin za vse parcele, za katere se prijav-
ljajo. Če varščina za posamezno parcelo 
ne bo plačana ali ne bo plačana v ustrez-
nem (prenizkem) znesku do roka za prija-
ve, bo prodajalec štel, da se je dražitelj 
prijavil zgolj za dražbe parcel, za katere je 
plačal ustrezno varščino. Dražitelji morajo 
prijave oddati najkasneje do 5. 10. 2012, 
do 12. ure, na naslovu prodajalca, Občina 
Mirna, Glavna cesta 28, Mirna. Vloge od-
dane na pošto morajo prispeti na naslov 
najkasneje do izteka navedenega roka. 
Kasnejše prijave bodo štele za prepozne 
in na njihovi podlagi prijavitelji ne bodo 
mogli pristopiti k dražbi.

Kandidati morajo v prijavi predložiti doka-
zila iz 7. točke tega razpisa.

Javne dražbe se bodo vršile dne 10. 10. 
2012, na sedežu Občine Mirna, Glavna ces-
ta 28, Mirna, velika sejna soba, s pričetkom 
ob 8.45. Glede na število prijav za po-
samezne parcele bo prodajalec na spletni 
strani, www.mirna.si, najmanj 1 dan pred 
pričetkom izvajanja dražb objavil časovni 
razpored dražb po posameznih parcelah, 
glede na število prispelih prijav k dražitvi 
posameznih parcel. Objavljeni razpored la-
hko odstopa od spodaj navedenega okvir-
nega časovnega razporeda. Dražitelji so 
dolžni v času pred dražbo redno sprem-
ljati vsebino spletne strani in sami nosijo 
odgovornost za spregled informacij, ki jih 
preko spletne strani posreduje prodajalec 
v zvezi z dražbo.

Zaporedna številka Številka parcele Katastrska občina Čas dražbe

1. 25/170 1410-Mirna 8:45

2. 25/172 1410-Mirna 9:00

3. 25/173
25/174

1410-Mirna 9:15

4. 25/175 1410-Mirna 9:30

5. 25/177 1410-Mirna 9:45

6. 25/178
25/214

1410-Mirna 10:00
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Zaporedna številka Številka parcele Katastrska občina Čas dražbe

7. 25/179 1410-Mirna 10:15

8. 25/180 1410-Mirna 10:30

9. 25/181 1410-Mirna 10:45

10. 25/182 1410-Mirna 11:00

11. 25/183 1410-Mirna 11:15

12. 25/184 1410-Mirna 12:30

13. 25/185 1410-Mirna 12:45

14. 25/215 1410-Mirna 13:00

15. 25/217 1410-Mirna 13:30

16. 25/218
25/219

1410-Mirna 13:45

17. 25/220 1410-Mirna 14:00

18. 25/221 1410-Mirna 14:15

19. 25/222 1410-Mirna 14:30
 

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje 

domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki 
skladno s pravnim redom Republike Slove-
nije lahko postane lastnik nepremičnine in 
ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Odda prijavo na dražbo z izpolnitvijo 
prijavnega obrazca najkasneje do 5. 10. 
2012, do 12. ure. Dražitelj v prijavi navede 
za dražbo katerih parcel se prijavlja. Dražitelj 
ne more sodelovati v dražbi parcel za katere 
se ni pravočasno prijavil in plačal ustrezne 
varščine. Prodajalec bo dražitelje, ki so po-
dali nepopolne prijave (razen varščine, ki je 
obvezni bistveni sestavni del prijave in mora 
biti plačana pred potekom roka za oddajo 
prijav) pozval, da jih dopolnijo najkasneje 
do začetka dražbe. Dražitelji morajo v takem 
primeru pred dražbo odpraviti vse pomanjk-
ljivosti prijave.

– Plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu. V primeru, da dražitelj 
odstopi od svoje prijave kadarkoli po plačilu 
varščine, se mu le-ta ne vrne.

– Pravna oseba oziroma samostoj-
ni podjetnik mora predložiti potrdilo 
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne 
sme biti starejše kot 1 mesec od roka 
za predložitev prijav. Dražitelj, ki ne bo 
imel poravnanih davkov in prispevkov, 
bo izločen iz postopka, prodajalec pa bo 
obdržal vplačano varščino.

– Pravna oseba oziroma samostojni pod-
jetnik mora predložiti potrdila vseh bank, pri 
katerih ima odprte račune, da v zadnjih 6 
mesecih pred izdajo potrdila, ki ne sme biti 
starejše kot 1 mesec pred rokom za oddajo 
prijav, ni imel blokiranih računov. Dražitelj ne 
sme v nobeni fazi postopka imeti blokiranih 
računov. V primeru neizpolnjevanja navede-
nih pogojev, bo prijava dražitelja izločena iz 
nadaljnjega postopka.

– V primeru, če se v imenu ponudni-
ka javne dražbe udeleži  pooblaščenec, 
predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na 
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti 
podpis  pooblastitelja overjen pri notarju.

– Predloži izpisek iz AJPES (za pravne 
osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev.

– Predloži fotokopijo osebnega doku-
menta (potni list ali osebna izkaznica) za 

fizično osebo, samostojnega podjetnika ter 
zastopnike in pooblaščence pravnih oseb.

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine, izpiska iz AJPES-a in osebnega 
dokumenta) je potrebno predložiti v izvirniku 
ali pa overjeno kopijo listine.

Na dan dražbe se mora ponudnik ozi-
roma njegov pooblaščenec registrirati 
pri pooblaščeni osebi prodajalca v poslo-
pju, kjer bo izvedena dražba, vsaj 15 mi-
nut pred začetkom dražbe. Ponudnik ozi-
roma pooblaščenec mora predložiti velja-
ven osebni dokument in pooblastilo, če se 
udeležuje dražbe na podlagi pooblastila.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave. Javna 
dražba bo potekala v slovenskem jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkup-

ni upravičenci morajo do začetka javne 
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % iz-
klicne cene posameznega predmeta pro-
daje, na podračun enotnega zakladniškega 
računa Občine Mirna, številka: SI56 0141 
2010 0021 233 (Banka Slovenije), sklic na 
številko: SI00 722100 in namen: številka 
parcele (npr. za parc. št. 25/172 se namen 
glasi “Varščina za 25172”). Varščina se 
vplača ločeno za vsako parcelo. Kjer se 
prodajajo dve parcele v paru, se navede 
parcelna številka prvo navedene parcele.

8.2 Plačana varščina se izbrane-
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 pristopi k dražbi ali ne 
izpolnjuje pogojev za udeležbo na dražbi, 
prodajalec obdrži varščino. Če dražitelj ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, pro-
dajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in podatke o predmetni 
nepremičnini dobijo interesenti na Občini 
Mirna, Oddelek za okolje in prostor, tel. 
07/30-47-153, elektronski naslov: stefan.ve-
lecic@mirna.si, kontaktna oseba je Štefan 
Velečič. 

Ogled nepremičnine in dokumentacije v 
zvezi z nepremičnino je možen po predhod-
nem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«. Prodajalec ne odgovar-
ja za stvarne in pravne napake predmeta 
prodaje. Dražitelji so dolžni preveriti dejan-
sko stanje in pravno stanje nepremičnin 
preden se prijavijo k dražbi. Prodajalec ne 
odgovarja za geološko stabilnost tal zemljišč 
ali druge sorodne pomanjkljivosti samega 
zemljišča.

V zemljiški knjigi je kot lastnik 
nepremičnin navedena Občina Trebnje, 
vendar je na podlagi Dogovora o ureditvi 
premoženjsko pravnih razmerij med Občino 
Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 
(Uradni list RS, št. 81/11) dejanski lastnik 
Občina Mirna. Nepremičnine bodo vpisane 
v zemljiško knjigo v korist Občine Mirna na 
podlagi posebnega sporazuma. V primeru, 
da zemljiškoknjižno stanje ne bo usklajeno 
z dejanskim ob prodaji nepremičnin, se 
Občina Mirna zaveže poskrbeti za prido-
bitev ustreznih zemljiškoknjižnih dovolil s 
strani Občine Trebnje, ki bodo omogočala 
vpis lastninske pravice v korist kupca.

Kupec se zaveže pričeti z gradnjo v roku 
dveh let od sklenitve prodajne pogodbe, rok 
za dokončanje 3. gradbene faze je tri leta 
od sklenitve prodajne pogodbe. Prodajalec 
si na vseh nepremičninah, ki so predmet 
prodaje, pridržuje neodplačno služnostno 
pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in 
upravljanja objektov in omrežij javne komu-
nalne infrastrukture in služnost dostopa 
do komunalne infrastrukture. Omejitve se 
vpišejo v zemljiško knjigo.

10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki 
ponudi najvišjo ceno.

10.3 Javna dražba za nepremičnino 
je končana, ko voditelj dražbe tr-
ikrat neuspešno ponovi isto povišano 
najvišjo  ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati, dokler ni končan zapis-
nik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija 
za vodenje in nadzor nad razpolaganjem 
s stvarnim premoženjem Občine Mirna v 
skladu z Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11).  Prodajalec lahko 
začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenit-
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ve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan 
pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

10.7 Ponudniki bodo o izbiri pisno 
obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
dražbe. O najugodnejšem ponudniku bo 
odločil župan s pisnim sklepom. Odločitev 
župana je dokončna.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 8 
dneh od prejema poziva skleniti prodajno 
pogodbo. Če kupec v roku ne sklene po-
godbe, varščina zapade v korist prodajalca 
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 
Pogoji tega javnega razpisa so sestavni del 
pogodbe. Kupec plača poleg kupinine še 
20 % DDV in stroške notarskih storitev, po-
vezanih s sklenitvijo pogodbe in vpisom last-
ninske pravice ter ostale potrebne storitve.

10.7 Besedilo javne dražbe je objavljeno 
na spletni strani Občine Mirna: http://www.
mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/.

Občina Mirna

Pt, 365/2012 Ob-3858/12
Na podlagi 106.i člena Zakona o jav-

nih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, 
št. 11/11), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07), Odloka o Proračunu Občine Izola 
za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, 
št. 1/12) in sklepa župana Občine Izola, 
št. 410-173/2012 z dne 10. 8. 2012, objavlja 
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 
nabrežje 8, Izola,

javni razpis
za sofinanciranje prireditev

1. Predmet javnega razpisa
1.1. Predmet razpisa je sofinanciranje 

prireditev v Občini Izola, s ciljem popestri-
tve dogajanja v mestu in na podeželju na 
naslednjih področjih:

A) Sklop prireditev veseli december in 
silvestrovanje:

Prireditve se sofinancirajo iz sredstev, 
namenjenih pospeševanju turizma, če izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– v okviru prireditve so organizirane 
spremljevalne aktivnosti, ki so dostopne širši 
javnosti in jih lahko štejemo kot popestritev 
dogajanja v mestu;

– pri trženju prireditve so uporabljene 
oblike trženja in obseg promocijskih aktivno-
sti, ki pomenita tudi splošno promocijo Izole;

– so odprtega tipa, dostopne širšemu 
krogu obiskovalcev;

– so pretežno brezplačne za obiskovalce;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in 

značaj.
Organizatorji morajo zagotoviti:
– pester program prednovoletnih priredi-

tev (predstave, delavnice, koncerti …) na-
menjen različnim ciljnim skupinam;

– novoletno tržnico;
– program za otroke, ki mora vsebovati 

prihod Miklavža, dedka Mraza in božička;
– silvestrovanje;
– skupno oglaševanje sklopa prireditev 

Veseli december in silvestrovanje.
Organizatorji prireditev so dolžni poskr-

beti za varnost obiskovalcev ter pravoča-
sno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za 
izvedbo prireditev. Prednost pri izbiri bo imel 
organizator, ki bo ponudil izvedbo celotnega 
sklopa prireditev.

B) Ostale prireditve
Prireditve se sofinancirajo iz sredstev, 

namenjenih pospeševanju turizma, če izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– v okviru prireditve so organizirane 
spremljevalne aktivnosti, ki so dostopne širši 
javnosti in jih lahko štejemo kot popestritev 
dogajanja v mestu;

– pri trženju prireditve so uporabljene 
oblike trženja in obseg promocijskih aktiv-
nosti, ki pomenita tudi splošno promocijo 
Izole;

– so odprtega tipa, dostopne širšemu 
krogu obiskovalcev;

– bodo izvedene v Občini Izola, in sicer 
od 20. septembra do 31. decembra 2012;

– so pretežno brezplačne za obiskoval-
ce;

– imajo pregledno in jasno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene dru-
ge vire financiranja;

– v letu 2012 ne bodo sofinancirane iz 
drugih finančnih virov Občine Izola;

– prijavitelji imajo izkušnje in reference 
na področju izvajanja prireditev;

– imajo svojo prepoznavno vsebino in 
značaj;

– dopolnjujejo kulturno, turistično in špor-
tno ponudbo mesta.

2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– javni in zasebni zavodi,
– gospodarske družbe,
– registrirane fizične osebe in
– drugi subjekti,
ki opravljajo dejavnost na področju turiz-

ma oziroma izvajajo prireditve na območju 
Občine Izola, s katerimi vplivajo na razvoj 
turizma.

Prijavitelji morajo za razpis izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– izvajajo prijavljeno prireditev na ob-
močju Občine Izola,

– imeti morajo poravnane vse finančne 
in pogodbene obveznosti do Občine Izola.

Prijavitelji lahko prijavijo le prireditve:
– za katere niso kandidirali ali niso pre-

jeli sredstev na podlagi javnega razpisa za 
področje kulture in športa v proračunskem 
letu 2012, ki ga objavlja javni zavod Center 
za kulturo, šport in prireditve Izola;

– ki niso sofinancirane iz sredstev ob-
činskega proračuna na podlagi rednih jav-
nih razpisov za sofinanciranje programov 
na področju družbenih dejavnosti v letu 
2012;

– za katere ne prejemajo sredstev na 
podlagi pogodb o neposrednem financiranju 
iz proračuna Občine Izola.

Predmet javnega razpisa niso:
– športni turnirji zabavne narave kot sa-

mostojni dogodki,
– kulturne prireditve, ki so predmet dru-

gih razpisov,
– otvoritve razstav, razstave in druge 

otvoritve in predstavitve kot samostojni do-
godki,

– pohodi, izleti in druge aktivnosti,
– prireditve, srečanja, obletnice ter pro-

slave društev in javnih zavodov (vrtci, šole), 
ki so v prvi vrsti namenjena svojim članom 
in ne širši javnosti,

– tabori, seminarji, srečanja, forumi, de-
lavnice, simpoziji, kot samostojni dogodki,

– programi gostinskih lokalov, ki se iz-
vajajo v in pred lastnimi prostori in kot take 
niso upravičene do dodelitve sredstev po 
tem javnem razpisu,

– prireditve v organizaciji javnih zavo-
dov za katere prejemajo sredstva na pod-
lagi pogodb o neposrednem financiranju iz 
proračuna,

– prireditve v organizaciji krajevnih skup-
nosti, društev, ki se sofinancirajo iz prora-
čunskih postavk Občine Izola.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti 
prijavitelji, ki na promocijskih materialih 
prireditve ne bodo objavili logotipa Izola 
ali ne bodo navedli, da je prireditev sofi-
nancirala Občina Izola. Do sredstev prav 
tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki 
h končnemu poročilu ne bodo predložili 
izvoda letaka ali plakata oziroma drugega 
promocijskega materiala ali članka o izve-
deni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali 
spletnem mediju.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

27.000,00 EUR. Sredstva so predvidena na 
proračunski postavki 7701 – prireditve.

Odobrena sredstva bodo izvajalcem na-
kazana po predložitvi končnega poročila z 
vsemi zahtevanimi prilogami. Prijavitelju se 
bo izplačalo do tiste višine dodeljenih sred-
stev, kot bo priloženih kopij računov s pla-
čanimi upravičenimi stroški, pri čemer mora 
prijavitelj izkazati 100 % višino upravičenih 
stroškov. Seznam upravičenih stroškov jav-
nega razpisa je podrobneje opredeljen v 
razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Občina Izola bo za sofinanciranje posa-
mezne prireditve namenila do 70 % upravi-
čenih stroškov prireditve, vendar ob upo-
števanju omejitve odstotka sofinanciranja v 
višini največ do 10.000 EUR.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave: prijava mora biti pri-
pravljena na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijave, ki ne bodo 
podane na ustreznih prijavnih obrazcih ali, 
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne 
bodo obravnavane. V primeru, da prijavitelj 
pošilja več prijav, mora biti vsaka prijava 
poslana ali predložena v posebni kuverti z 
ustreznimi oznakami. Prijava mora vsebova-
ti vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena v razpisnem obrazcu (zadostu-
jejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k osta-
lim prijavam ni potrebno ponovno prilagati 
zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora 
s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe 
proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi 
tega razpisa, in sicer s strani pooblašče-
nih oseb občine. Tako izdelana prijava bo 
obravnavana kot popolna.

6. Merila
Strokovna komisija bo obravnavala pri-

jave po vrstnem redu prispetja in v skladu z 
naslednjimi merili:

– usklajenost in kakovost vsebine prijave 
s predmetom razpisa,

– kakovost in izvirnost, s poudarkom na 
obuditvi starih običajev,

– dostopnost in odmevnost,
– angažiranje lokalnega prebivalstva,
– reference prijavitelja,
– preglednost finančne konstrukcije.
Merila za vrednotenje prireditev so po-

drobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

Prijavljena prireditev mora doseči naj-
manj 60 točk od 100 možnih točk. Prijavi-
teljem, ki bodo dosegli razpisani prag, bo 
višina sredstev določena in dodeljena na 
podlagi predloga strokovne komisije začen-
ši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe 
razpoložljivih sredstev.
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7. Roki za predložitev prijav in način pre-
dložitve

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko, najkasneje do 7. 9. 2012, 
na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola, ali jo do tega dne oddati osebno 
v vložišče Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovoj-
nici, z oznako: »Ne odpiraj – vloga: Javni 
razpis za prireditve«. Na hrbtni strani mora 
biti naveden naslov pošiljatelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene 
prijavitelju.

8. Datum odpiranja prijav in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma 11. 9. 
2012. Odpiranje prijav ne bo javno. Vloge 
se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.

Strokovna komisija bo pregledala prispele 
prijave, ugotovila njihovo popolnost in izpol-
njevanje razpisnih pogojev. V primeru nepo-
polno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo doku-
mentacijo bo komisija prijavitelje v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pozvala, da vlogo v roku 5 
dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave 
ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v roku 30 dni po za-
ključku javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bodo sklenjene pogodbe, s katerimi bodo 
opredeljeni pogoji in način koriščenja prora-
čunskih sredstev.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te 

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva, 
na spletni strani Občine Izola http://www.
izola.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo v vložišču na naslovu: Občina Izo-
la, Sončno nabrežje 8, Izola.

Vse dodatne informacije v zvezi z 
razpisom dobijo zainteresirani po tel. 
05/6600103, oziroma e-pošti: irena.zavrta-
nik@izola.si.

Občina Izola

 Ob-3870/12
Republika Slovenija, Vlada Republike 

Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo 
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije 
zastopa dr. Žiga TURK, minister za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport (v nada-
ljevanju: Republika Slovenija), v skladu z 
21. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10; ZSPDSLS) in 30. 
členom Uredbe o ravnanju s stvarnim pre-
moženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; USPD-
SLS), objavlja

javni razpis
za prodajo premičnin po metodi javne 

dražbe

1. Naziv in sedež organizatorja in upo-
rabnika: Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masa-
rykova 16, 1000 Ljubljana, in Srednja teh-
niška šola Koper – Scuola media tecnica 
di Capodistria, Izolska vrata 2, 6000 Koper 
(novi naslov: Šmarska cesta b.š., 6000 
Koper).

2. Predmet prodaje: premičnine; oprema 
in stroji Srednje tehniške šole Koper, po 
priloženem seznamu, objavljenem na sple-
tni strani MIZKŠ, http://www.mizks.gov.si/si/
javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvar-
nim_premozenjem/, v petek, dne 17. 8. 
2012, skupaj 1404 kosov, z navedeno CPV 
– izklicno ceno premičnin od 10,00 EUR do 
1.500,00 EUR (brez DDV). Najnižji znesek 
višanja je 10% ocenjene vrednosti.

3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo 
mora kupec podpisati takoj ko je možno 
oziroma najkasneje v 15 dneh od končane 
dražbe. Kupnina se plača takoj ali najkas-
neje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na 
račun prodajalca. Plačilo kupnine v nave-
denem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla in pogoj za prevzem premičnine s 
strani prodajalca po načelu videno-kuplje-
no-odpeljano.

4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v prostorih bivše Srednje tehni-
ške šole Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper, 
v četrtek, 6. 9. 2012, od 12. do 17. ure.

5. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe;
b) dražitelji morajo pred dražbo predlo-

žiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali 
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme 
biti starejše od 30 dni;

c) dražba bo potekala po načelu videno–
kupljeno–odpeljano v najkrajšem možnem 
času. Kasnejše reklamacije ne bodo upo-
števane;

d) izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe navedene 
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, 
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana 
trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po 
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe pro-
dan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je 
javna dražba neuspešna;

e) predmet javne dražbe se bo prodal 
dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino.

6. Informacije
Interesenti si lahko ogledajo predmet jav-

ne dražbe v četrtek, 6. 9. 2012, med 10. in 
12. uro, v prostorih bivše Srednje tehniške 
šole Koper, Izolska vrata 2, 6000 Koper, ozi-
roma po predhodnem dogovoru. Za dodatne 
informacije v zvezi z ogledom nepremičnine 
se obrnite na g. Angela Šava, Srednja teh-
niška šola Koper, tel. 040/777-626.

V zvezi s pogoji prijave se obrnite na 
Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova ce-
sta 16, Ljubljana, tel. 01/400-52-26, e-pošta: 
smilja.jarni@gov.si.

7. Vlada RS ali pooblaščena oseba s so-
glasjem predstojnika lahko postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla.

Republika Slovenija  
Vlada Republike Slovenije
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Razpisi delovnih mest

Št. 9000-1/2012 Ob-3833/12
Center za socialno delo Celje, Opekar-

niška 15b, Celje, na podlagi sklepa Sveta 
zavoda z dne 1. 8. 2012 razpisuje delovno 
mesto

direktorja Centra za socialno delo Ce-
lje (m/ž).

Za direktorja je lahko imenovan kandi-
dat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjuje tudi naslednje pogoje po 56., 
57. in 69. členu Zakona o soc. varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 57/12), 
in sicer:

– da ima visoko strokovno ali univerzi-
tetno izobrazbo socialne, psihološke ali pe-
dagoške smeri in njenih specialnih disciplin, 
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene 
smeri – smer delovne terapije ali teološke 
smeri z ustrezno specializacijo, pet let de-
lovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za 
delo na področju socialnega varstva,

– da ima višjo strokovno izobrazbo 
socialne, psihološke, pedagoške sme-
ri in njenih specialnih disciplin, upravne, 
pravne, sociološke, zdravstvene smeri – 
smer delovne terapije ali teološke smeri 
z ustrezno specializacijo, dvajset let de-
lovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na 
področju socialnega varstva in opravljen 
strokovni izpit za delo na področju social-
nega varstva,

– da ima opravljen program za vodenje 
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi 
socialna zbornica v soglasju s strokovnim 
svetom RS za splošno izobraževanje.

Ne glede na pogoje iz tretje alinee je 
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, 
ki nima opravljenega programa za vodenje, 
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu 
od začetka opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: 
Center za socialno delo Celje, Opekarniška 
15b, 3000 Celje – z oznako »za razpisno ko-
misijo«, v roku 8 dni od objave tega razpisa. 
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni 
postopek. O izbiri bodo kandidati obveščeni 
v roku, določenem z zakonom.

Center za socialno delo Celje

 Ob-3841/12
Svet doma Doma Danice Vogrinec Mari-

bor, na podlagi sklepa sveta doma, številka 
SZ11/4/3, z dne 3. 7. 2012, razpisuje de-
lovno mesto

direktorja doma.
Za direktorja doma je lahko imenovan 

kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določe-
nih z zakonom, izpolnjuje posebne pogoje 
določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 
s spremembami).

Izbrani kandidat bo imenovan za čas tra-
janja mandata 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih 
izkušnjah, kratkim življenjepisom in progra-
mom dela in razvoja Doma Danice Vogrinec 
Maribor pošljite najkasneje v roku 10 dni od 
dneva objave razpisa, na naslov: Svet doma 

– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika in 

najmanj enega svetovnega jezika na višji 
ravni,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Za aktivno znanje slovenskega jezika 
na visoki ravni se šteje, če je oseba v 
razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na 
slovenski šoli ali končala vsaj slovensko 
štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nima-
jo končanih ustreznih slovenskih šol, po-
trebno znanje slovenščine dokazujejo s 
posebnim potrdilom uradno pooblaščene 
izobraževalne ustanove o uspešno opra-
vljenem preizkusu znanja slovenščine po 
javno veljavnem izobraževalnem progra-
mu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. 
Pri tem se šteje, da visoko raven zna-
nja slovenščine obvlada, kdor je uspešno 
opravil preizkus po izobraževalnem pro-
gramu za slovensko gimnazijo oziroma tej 
ustrezno štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja aktivne oziroma 
višje ravni znanja svetovnega jezika se izka-
zuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem oziroma višjem znanju tujega jezika 
ali potrdilom, da se je kandidat šolal v tujem 
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnov-
no, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v 
kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da 
je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v 
okviru študija enega izmed svetovnih jezikov 
ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali 
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti 
v tujini v tujem jeziku ali s potrdilom, da je 
opravil izpit iz svetovnega jezika na do- ali 
po- diplomskem univerzitetnem študiju.

Kandidat mora k prijavi na razpis z življe-
njepisom priložiti:

– program delovanja agencije v priho-
dnjih petih letih, s predstavitvijo prednostnih 
nalog in razvojne vizije;

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti 
razvidni vrsta študijskega programa in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je 
bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje, 
– poznavanje delovnega področja in 

dejavnosti agencije za knjigo,
– vodstvene izkušnje z delovnega po-

dročja agencije za knjigo;
– izjavo, da je državljan Republike Slo-

venije;
– izjavo o aktivnem znanju slovenskega 

jezika;
– izjavo o znanju najmanj enega svetov-

nega jezika na višji ravni;
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– izjavo, da za namen tega postopka 
dovoljuje Svetu Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc.

Doma Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva 
c. 9, 2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – 
razpis direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 
roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Svet doma Doma Danice Vogrinec 
Maribor

 Ob-3859/12
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 

111, 1000 Ljubljana, na osnovi 102. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 
in 72/11) razpisuje možnost podiplomskega 
usposabljanja

mladih raziskovalcev in raziskovalk
pri naslednjih mentorjih za navedena po-

dročja:
– prof. dr. Anton Brancelj – Biologija,
– prof. dr. Kristina Gruden – Biologija,
– prof. dr. Maja Ravnikar – Biotehno-

logija,
– prof. dr. Jana Žel – Rastlinska produk-

cija in predelava.
Razpisno dokumentacijo, s pogoji, ki jih 

morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati, si 
oglejte na spletni strani NIB (www.nib.si).

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz 
103. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11 in 72/11).

Pisne vloge v slovenskem jeziku, z do-
kazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in 
navedb, zahtevanih v razpisni dokumen-
taciji, naj kandidati pošljejo najkasneje do 
27. 8. 2012, na naslov: Nacionalni inštitut 
za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljublja-
na, s pripisom »Za mladega raziskovalca«. 
Upoštevali bomo vloge, ki bodo prispele na 
naslov v navedenem roku.

To obvestilo velja kot uradna objava jav-
nega razpisa po določilu 102. člena Pravilni-
ka o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja 
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11).

Nacionalni inštitut za biologijo

Št. 100-11/2012/1 Ob-3860/12
Na podlagi 21. člena Zakona o javnih 

agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 
– EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 7. člena Zako-
na o agenciji za knjigo Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 112/07 in 40/12 – ZUJF) 
in šeste alineje prvega odstavka 14. člena 
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 57/08) Svet Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije objavlja javni razpis za 
zasedbo delovnega mesta

direktorja Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije.

Kandidat, ki se bo prijavil na razpisano 
delovno mesto, mora poleg splošnih pogo-
jev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– strokovnjak na področju dela javne 

agencije za knjigo,
– najmanj tri leta vodstvenih izkušenj s 

področja dela agencije,
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Direktorja Javne agencije za knjigo Re-
publike Slovenije bo na predlog Sveta agen-
cije imenovala Vlada Republike Slovenije 
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo z 
Vlado Republike Slovenije sklenil pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas petih let. Izbrani 
kandidat bo delo opravljal v prostorih agen-
cije, na naslovu Tržaška cesta 2, Ljubljana.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z zah-
tevanimi prilogami na naslov: Javna agencija 
za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 
2, Ljubljana, s pripisom »Javni razpis – direk-
tor – Javna agencija za knjigo«, v 30 dneh 
od dneva objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije. O izidu razpisa bodo kandidati ob-
veščeni v 8 dneh po izdaji odločbe o izbiri.

Za posredovanje informacij v zvezi z jav-
nim razpisom je pristojna Barbara Koželj 
Podlogar, tel. 01/369-59-48.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

Svet Javne agencije za knjigo  
Republike Slovenije



Stran 1908 / Št. 62 / 17. 8. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave

Št. 478-7/2009/56-00711201 Ob-3835/12

Obvestilo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, v skladu 
z določbami 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Odlo-
ka o načrtu ravnanja s stvarnim premože-
njem države za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 37/12) objavlja javno zbiranje ponudb za 
prodajo delov radarskega sistema dolgega 
dosega znamke Routeman AR 51. Zaintere-
sirane osebe lahko razpisno dokumentacijo 
v slovenskem in angleškem jeziku pogle-
dajo na spletni strani, http://www.mzip.gov.
si/si/javne_objave/javni_pozivi/.

Celotna razpisna dokumentacija je na 
voljo na navedeni internetni strani. Rok za 
oddajo ponudb se izteče 30 dni od dneva 
objave v Uradnem listu RS.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Št. 430-651/2010 (1525-05) Ob-3836/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana (v na-
daljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) objavlja

informativno zbiranje ponudb
za najem poslovnih prostorov – 

avtomehanične delavnice za potrebe 
Policijske uprave Maribor

Na območju Mestne občine Maribor 
iščemo na samostojni lokaciji neopremlje-
ne poslovne prostore, okvirne površine od 
260 m2 do 400 m2, ki vključujejo servisne in 
skladiščne prostore ter sanitarije za potrebe 
opravljanja avtomehaničnih storitev.

V okviru lokacije je potrebno zagotoviti 
tudi večje dvorišče (minimalno 10 parkirnih 
mest).

Prostori naj bodo smiselno zaključena 
celota in morajo imeti uporabno dovoljenje, 
kar je potrebno priložiti tudi k ponudbi.

Informativne ponudbe morajo prispeti na 
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve Re-
publika Slovenije, Urad za logistiko, Štefa-
nova 2, 1501 Ljubljana, najkasneje do 20. 9. 
2012.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 007-960/2012/4 Ob-3837/12
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena 

Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih 
cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
objavlja razrešitev:

1. Marjana Kocjana, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splošno 
in sodnega cenilca, imenovanega za stro-
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
gradbeništvo splošno, z dnem 2. 7. 2012.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Dokazilo: Izjava o lastništvu, Izjava upra-
vičene osebe, da je investitor gradnje ne-
profitnih najemnih stanovanj na stavbnem 
zemljišču znotraj naselja, in Izjava odgovor-
ne osebe stanovanjskega sklada občine ali 
države, da se gradijo neprofitna najemniška 
stanovanja.

IV./1. Drugi pogoji (skladno z drugo ali-
nejo tretjega odstavka in četrtim odstavkom 
34. člena ZVKD-1, ter tretjim odstavkom 
4. člena pravilnika):

1. Prijavitelj mora razpolagati s pravico 
graditi.

Dokazilo: Če pravica graditi še ni vpisana 
v zemljiško knjigo, mora prijavitelj predloži-
ti notarsko overjeno pogodbo z dokazilom 
o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pri-
dobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne 
oziroma obligacijske pravice na določeni ne-
premičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju 
dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na 
takšni nepremičnini, pravnomočno sodno ali 
upravno odločbo, ki izkazuje pravico graditi 
oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali 
drugo listino, ki v skladu z zakonom izka-
zuje pravico graditi oziroma izvajati dela na 
določeni nepremičnini. V primeru solastni-
štva stavbnega zemljišča mora predlagatelj 
predložiti izpolnjen in podpisan obrazec So-
glasje solastnikov, ki ga mora podpisati več 
kot 50 % solastnikov.

2. Prijavitelj mora imeti izdelano pro-
jektno dokumentacijo za gradnjo na tem 
stavbnem zemljišču vsaj na ravni idejne 
zasnove. V projektni dokumentaciji morajo 
biti prikazani načrtovana raba posameznih 
delov stavbe in zemljišča ter vsi posegi v ze-
mljišče, kot so dovozne poti, izkopi, terase, 
nasipi, ograje, podporni zidovi, hortikulturne 
ureditve, ki posegajo v zemeljske plasti, in 
površine, ki bodo med gradnjo služile za 
začasne dovoze, deponije materiala in po-
dobno;

Dokazilo: kopija grafičnih prilog v obliki 
idejne zasnove/projekta oziroma izvleček iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja (PGD), iz katerih bo razvidna načrtovana 
raba delov stavbe in zemljišča ter vsi posegi 
v zemljišče in površine, ki bodo med gradnjo 
služile za začasne dovoze, deponije materi-
ala in podobno.

3. Prijavitelj mora imeti pridobljene kul-
turno-varstvene pogoje ZVKDS, ki nalagajo 
obveznost izvedbe predhodnih arheoloških 
izkopavanj

Dokazilo: kopija kulturno-varstvenih po-
gojev ZVKDS.

4. Prijavitelj mora imeti pridobljeno oceno 
obsega in vsebine arheološkega izkopava-
nja, izdelano s strani ZVKDS.

Dokazilo: ocena obsega in vsebine arhe-
ološkega izkopavanja, ki jo izdela Center za 
preventivno arheologijo ZVKDS.

V. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev bo preverjala Stro-

kovna komisija za arheološke raziskave.
Prijavitelj bo v primeru nepopolne vloge 

pozvan k odpravi pomanjkljivosti v roku 5 
dni. Če bo prijavitelj pomanjkljivosti v nave-
denem roku odpravil, se bo štelo, da je vlo-
ga vložena takrat, ko so bile pomanjkljivosti 
odpravljene.

Št. 333070-12-0035 Ob-3864/12
Na podlagi 2.b člena Pravilnika o vlaga-

nju in reševanju zahtevkov za financiranje 
predhodnih raziskav arheoloških najdišč 
iz državnega proračuna (Uradni list RS, 
št. 69/09 in 37/11; v nadaljevanju: pravil-
nik) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) 
objavlja

javni poziv
za financiranje arheoloških izkopavanj 
za sprostitev stavbnega zemljišča za 

gradnjo, kjer investitor gradi stanovanje 
za lastne potrebe oziroma se gradijo 

neprofitna najemna stanovanja  
v letu 2012

Izvajalec javnega poziva: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana.

I. Cilj poziva: cilj poziva je izpolnjeva-
nje določila druge alineje tretjega odstavka 
34. člena Zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 
30/11 Odl. US; v nadaljevanju: ZVKD-1), to 
je, v okviru proračunskih možnosti zagoto-
viti kritje stroškov predhodnih arheoloških 
raziskav.

II. Predmet poziva
Predmet poziva je financiranje arheolo-

ških izkopavanj, ki so potrebna za sprosti-
tev stavbnega zemljišča, ki je registrirano 
arheološko najdišče, če gradi investitor, ki je 
fizična oseba, stanovanje za lastne potrebe 
na stavbnem zemljišču znotraj naselja ali 
se na stavbnem zemljišču znotraj naselja 
gradijo neprofitna najemna stanovanja, in 
ki so del predhodne arheološke raziskave, 
s katero se dediščina pred posegom v pro-
stor ali pred graditvijo nadzorovano odstrani.

Če je za določitev obsega in vsebine 
arheološkega izkopavanja potreben pred-
hodni arheološki pregled, se takšen pregled 
v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 
85. člena ZVKD-1 izvede v okviru državne 
javne službe, ki je v skladu s petim odstav-
kom 85. člena ZVKD-1 določena s progra-
mom Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS).

Arheološke raziskave stavbnih zemljišč, 
pri katerih je namen posega v prostor dru-
gačen od navedenega, niso predmet poziva.

III. Upravičeni stroški financiranja: upra-
vičeni stroški so v skladu z 2. členom pra-
vilnika stroški storitev in del, potrebnih za 
izvedbo arheoloških izkopavanj in obdelave 
arhiva najdišča.

IV. Pogoji za sodelovanje pri pozivu
IV./1. Upravičene osebe:
Na poziv se lahko prijavijo:
– fizične osebe, ki gradijo stanovanje 

za lastne potrebe na stavbnem zemljišču 
znotraj naselja;

Dokazilo: Izjava o lastništvu in Izjava 
upravičene osebe, da gradi stanovanje za 
lastne potrebe na stavbnem zemljišču zno-
traj naselja in Lokacijska informacija, ki jo 
izda občina, na območju katere se zemlji-
šče nahaja.

– osebe, ki so investitorji gradnje ne-
profitnih najemnih stanovanj na stavbnem 
zemljišču znotraj naselja
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Ministrstvo izpolnjevanje pogojev poziva 
ugotavlja v postopku izdaje kulturnovarstve-
nega soglasja za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1 v 
skladu s 5. členom Pravilnika.

VI. Višina razpoložljivih sredstev za iz-
vedbo arheoloških izkopavanj po pozivu

Višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za izvedbo arheoloških izkopavanj 
po tem pozivu, v letu 2012 znaša 50.000 €.

V okviru poziva bodo izbrane popolne 
vloge za arheološka izkopavanja po vrstnem 
redu prispetja vlog do porabe razpoložljivih 
sredstev za arheološka izkopavanja.

VIII. Trajanje poziva: vlagatelji se lahko 
prijavijo na javni poziv od objave dalje. Jav-
ni poziv velja do objave zaključka javnega 
poziva na spletišču ministrstva, vendar naj-
pozneje do 31. 9. 2012.

IX. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– navodilo,
– prijavni obrazec.
Dokumentacijo poziva lahko zainteresi-

rani prijavitelji v razpisanem roku dvigne-
jo v vložišču ministrstva ves poslovni čas 
ministrstva. Dokumentacijo lahko natisnejo 
tudi s spletne strani ministrstva, http://www.
mizks.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge po-
datke, povezane z izvedbo tega javnega po-
ziva (navodila za pripravo vloge, zakonski in 
podzakonski akti idr.). Ministrstvo je dolžno 
na pisno zahtevo v času razpisanega roka 
zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo 
poslati po pošti.

Prijavitelji dobijo dokumentacijo poziva 
tudi v enotah ZVKDS (Center za preven-
tivno arheologijo: Poljanska 40, p.p. 338, 
Ljubljana (nadomestni prostori Rimska 3, 
Ljubljana); OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE 
Kranj: Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: 
Tržaška 4, Ljubljana; OE Maribor: Slomškov 
trg 6, Maribor; OE Nova Gorica: Delpinova 
16, Nova Gorica; OE Novo mesto: Grad 
Grm, Skalickega 1, Novo mesto; OE Piran: 
Trg bratstva 1, Piran).

X. Način, kraj in rok prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih poziva in mora vsebovati vse se-
stavine vloge ter obvezne priloge in podat-
ke, določene v dokumentaciji poziva.

Vloga mora biti predložena na naslov: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 
10, Ljubljana. Vlogo se lahko odda tudi v 
vložišču ministrstva.

Obravnavane bodo samo pravočasno 
oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih 
vložile upravičene osebe (to so osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje javnega poziva).

Popolna vloga vsebuje naslednjo doku-
mentacijo:

– v celoti izpolnjen, podpisan in v primeru 
pravnih oseb tudi ožigosan prijavni obrazec;

– vsa obvezna dokazila – priloge:
1. izpolnjena in podpisana izjava o la-

stništvu;
2. lokacijska informacija, ki jo izda obči-

na, na območju katere se zemljišče nahaja;
3. notarsko overjena pogodba z dokazi-

lom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o 
pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvar-
ne oziroma obligacijske pravice na določeni 
nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitor-
ju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na 
takšni nepremičnini, pravnomočna sodna ali 
upravna odločbo, ki izkazuje pravico graditi 
oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali 

druga listina, ki v skladu z zakonom izka-
zuje pravico graditi oziroma izvajati dela na 
določeni nepremičnini (v primeru, da pravica 
graditi še ni vpisana v zemljiško knjigo);

4. izpolnjeno in podpisano soglasje (so)
lastnika (v primeru solastništva);

5. izpolnjena in podpisana izjava upravi-
čene osebe, da gradi stanovanje za lastne 
potrebe na stavbnem zemljišču znotraj na-
selja (v primeru, da je prijavitelj fizična ose-
ba, ki gradi za lastne potrebe);

6. izpolnjena, podpisana in ožigosana 
izjava upravičene osebe, da je investitor 
gradnje neprofitnih najemnih stanovanj na 
stavbnem zemljišču znotraj naselja (v pri-
meru, da je prijavitelj investitor neprofitnih 
najemniških stanovanj);

7. izpolnjena, podpisana in ožigosana 
izjava odgovorne osebe stanovanjskega 
sklada občine ali države, da se gradijo ne-
profitna najemniška stanovanja (v primeru, 
da je prijavitelj investitor neprofitnih najemni-
ških stanovanj);

8. kopija grafičnih prilog v obliki idejne 
zasnove/projekta oziroma izvleček iz pro-
jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD), iz katerih bo razvidna načrtovana 
raba delov stavbe in zemljišča ter vsi posegi 
v zemljišče in površine, ki bodo med gradnjo 
služile za začasne dovoze, deponije materi-
ala in podobno;

9. kopija kulturnovarstvenih pogojev 
ZVKDS;

10. ocena obsega in vsebine arheološke-
ga izkopavanja ZVKDS.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovoj-
nici, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj 
– prijava na javni poziv »arheološka izkopa-
vanja 2012«.«

Na hrbtni strani ovitka mora biti obve-
zno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež) 
prijavitelja.

Rok za oddajo
Rok za oddajo vlog je do objave zaključ-

ka javnega poziva na spletišču Ministrstva 
in v Uradnem listu RS, vendar najpozneje 
do 31. 9. 2012.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan 
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena 
pošiljka ali najpozneje zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana do 15. ure v vložišču Mi-
nistrstva na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.

V okviru tega roka se bodo vloge obrav-
navale po času prispetja.

Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-

daljnjega postopka izločilo vse vloge, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, prepozne vloge 
in nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ni pravo-
časno dopolnil.

Za vlogo, ki je ni vložila upravičena ose-
ba, se šteje tista vloga, ki ne izpolnjuje po-
gojev, določenih s tem pozivom. Izpolnjeva-
nje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila od-
dana najpozneje zadnji dan roka za oddajo 
vlog na pošti kot priporočena pošiljka ali 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog 
oddana do 15. ure v vložišču Ministrstva na 
naslovu Maistrova 10, Ljubljana.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
poziva in dokumentacija. Pristojni uslužbe-
nec je dolžan pozvati prijavitelja k dopolnitvi 
vloge in mu določiti rok, do katerega mora 
biti predložena dopolnjena vloga. Prijavitelj 
lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do za-

ključka poziva oziroma do ocenjevanja in 
vrednotenja vloge na strokovni komisiji, ob-
vezno z oznako, na katero vlogo se dopol-
nitev nanaša. Za datum prispetja vloge se 
šteje datum, ko je prispela zadnja dopolnitev 
in je vloga s tem popolna.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj 
strinja z vsemi pogoji poziva in da sprejema 
vse pogoje iz dokumentacije.

XI. Vpogled v dokumentacijo poziva in 
dodatna pojasnila

Vpogled v dokumentacijo poziva ter vsa 
dodatna pojasnila in informacije: Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Direktorat za kulturno dediščino, Ma-
istrova 10, Ljubljana, Davorin Vuga, (davo-
rin.vuga@gov.si, tel. 01/400-79-55).

Uradne ure po telefonu in elektronskih 
medijih ministrstva so v ponedeljek, sredo 
in petek, od 9. do 11. ure.

XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge, prispele na javni poziv, odpira pri-

stojni uslužbenec po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji vlog bodo o izidu obravnave 

vlog obveščeni najpozneje v enem mesecu 
po obravnavi na Strokovni komisiji za arhe-
ološke raziskave.

XIII. Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da ne izda odločbe o financiranju ar-

heoloških izkopavanj predlagatelju odobre-
ne vloge, če se v času od oddaje vloge do 
izdaje odločbe spremenijo pogoji, na osnovi 
katerih je bila odobrena vloga;

– da v primeru spremembe zakonodaje 
s predmetnega področja zahteva od prijavi-
telja predložitev dodatnih dokazil;

– da se odloži financiranje, če se pro-
računska sredstva, namenjena ministrstvu, 
zaradi rebalansa v tekočem letu zmanjšajo 
za več kot 5 %;

– da v primeru, da se stavbno zemljišče 
oziroma stanovanjska gradnja iz prijave za 
financiranje arheoloških izkopavanj po tem 
pozivu zamenja lastnika pred iztekom petih 
let od datuma izdaje odločbe, od investitorja 
zahteva vračilo vloženih sredstev, skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi (smiselna 
uporaba določil 40. člena ZVKD-1).

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 50/2012 Ob-3840/12
Na podlagi Zakona o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Ured-
be o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/11), Odloka o ustanovitvi 
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavb-
nimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo 
(MUV, št. 12/09), sklepa št. 37, 18. redne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Mari-
bor, z dne 28. 5. 2012, Javno podjetje za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 
Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadalje-
vanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje
1. Zemljišča, parc. št. 2277/36, v izmeri 

9622 m2, parc. št. 2277/35, v izmeri 318 m2 
in parc. št. 2277/31, v izmeri 5099 m2, vse 
k.o. 660 – Studenci, so v lasti Mestne obči-
ne Maribor in v naravi ležijo ob Dravograjski 
cesti na Studencih.
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Zemljišča ležijo v območju, kjer velja 
Odlok o zazidalnem načrtu za sosesko 
S-18 – Studenci II (območje med Engelso-
vo, I. Internacionale, bodočo cesto Prole-
tarskih brigad in bodočo Šercerjevo cesto) 
(MUV, št. 14/85, 15/97 in 24/03). Kupec 
zem ljišč je dolžan zgraditi manjkajočo jav-
no komunalno opremo in jo mora po pri-
dobitvi uporabnega dovoljenja brezplačno 
prenesti v last in posest ter upravljanje 
Mestni občini Maribor.

Zemljišča se prodajajo najmanj po iz-
hodiščni ceni 1.623.460,00 EUR. V ceni ni 
zajet 20 % DDV. Komunalni prispevek bo za-
računan pred izdajo gradbenega dovoljenja, 
za kar bo izdana posebna odločba.

2. Zemljišče, parc. št. 2114/2, v izmeri 
676 m2, k.o. 680 – Tezno, je v lasti Mestne 
občine Maribor in v naravi leži na koncu 
Mirne ulice na Teznu.

Po potrdilu o namenski rabi zemljišča 
je nepremičnina v skladu z Odlokom o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje ur-
banistične zasnove mesta Maribor (MUV, 
št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 
15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 
4/11, 12/11 in 23/11, 4/12) opredeljena kot 
stavbno zemljišče v ureditvenem območju 
naselja, po PUP površine za stanovanja.

Zemljišče se prodaja najmanj po izho-
diščni ceni 68.952,00 EUR. V ceni ni zajet 
20 % DDV. Komunalni prispevek bo zaraču-
nan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za 
kar bo izdana posebna odločba.

2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sode-

lujejo pravne in fizične osebe ter samostojni 
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati 
naslednje listine:

– pravne osebe, ki so registrirane v Re-
publiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpi-
su ustanovitve subjekta, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz 
Ajpesa in številke TRR,

– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo 
osebnega dokumenta in številko TRR,

– samostojni podjetniki morajo priložiti 
izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni in številko TRR,

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo priložiti notarsko overjeno neome-
jeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na 
predmet javnega zbiranja ponudb,

– potrdilo o vplačani 10 % varščini. Po-
nudniki vplačajo varščino v višini 10 % od 
objavljene izhodiščne cene, na transakcijski 
račun JP GSZ d.o.o. 04515-0000651184 od-
prt pri NKBM d.d. najkasneje do 3. 9. 2012, 
in sicer pod tč. 1 v višini 162.346,00 EUR in 
pod tč. 2 v višini 6.895,20 EUR,

– tuja pravna ali fizična oseba mora zara-
di vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično 
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,

– v pisni ponudbi je potrebno navesti po-
nujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora 
navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno 
ceno za posamezni sklop zemljišč,

– posebno izjavo ponudnika, da se stri-
nja s pogoji javnega zbiranja ponudb in me-
rilom za izbor ponudnika,

– in posebno izjavo ponudnika, da po-
nudba velja do 30. 11. 2012.

3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe 
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za 
nakup zemljišča – z navedeno zaporedno 
številko in oznako – ne odpiraj«, morajo pri-
speti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ 
d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, naj-
kasneje do 6. 9. 2012, do 9. ure.

4. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb in postopek za izbor 
najugodnejšega ponudnika bo opravila Ko-
misija za izvedbo in nadzor prodaje ter na-
kupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb 
bo javno, in sicer v četrtek, 6. 9. 2012, ob 10. 
uri, na sedežu JP GSZ d.o.o.

Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena cena. V primeru, 
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila 
enako najvišjo ceno, bo Komisija za izved-
bo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih 
zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.

5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP 
GSZ d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da 
ne skleneta prodajne pogodbe z nobenim 
od ponudnikov.

6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. 

skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 
dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.

Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh 
po podpisu pogodbe.

Plačilo kupnine je bistvena sestavina 
pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna 
kupnine na način in v roku, določenem v 
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogod-
ba za nično, brez izvedbe posebnega po-
stopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne 
izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se 
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem 
primeru varščina zapade v korist MOM.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi 
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina 
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo 
podan zemljiškoknjižni predlog.

V primeru, da najugodnejši ponudnik 
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene po-
godbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z 
drugim najugodnejšim ponudnikom brez jav-
nega zbiranja ponudb.

7. Varščina: varščina bo izbranemu po-
nudniku vračunana v kupnino, neizbranim 
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem skle-
pu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.

8. Plačilo stroškov: kupec se obveže pla-
čati kupnino, davek na dodano vrednost in 
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom 
prodaje, in sicer v višini 1,5 % od izhodiščne 
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vklju-
čenim DDV.

9. Ustavitev postopka: JP GSZ 
d.o.o./MOM lahko karkoli do sklenitve po-
godbe postopek prodaje ustavi.

Ogled nepremičnin je možen na kraju 
samem. Dodatne informacije lahko dobite 
na tel. 02/22-01-422, 22-01-423 ali info@
jp-gsz-mb.si.

Javno podjetje za gospodarjenje 
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Št. 478-0014/2012-3 Ob-3834/12
Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, na 

podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravna-
nja s stvarnim premoženjem Občine Muta v 
letu 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Muta, Glavni trg 
17, 2366 Muta, matična št. 5881706, davč-
na št. SI89876547.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepozidana stavbna zemljišča v stano-

vanjskem naselju SE 3 – Ob polju, Zg. Muta 
(skupna površina 5.318 m2):

– parc. št. 311/25, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 112 m2,

– parc. št. 311/27, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 450 m2,

– parc. št. 311/28, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 413 m2,

– parc. št. 311/29, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 400 m2,

– parc. št. 311/31, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 20 m2,

– parc. št. 311/32, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 394 m2,

– parc. št. 311/33, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 375 m2,

– parc. št. 311/34, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 369 m2,

– parc. št. 312/10, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 398 m2,

– parc. št. 312/11, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 406 m2,

– parc. št. 312/12, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 447 m2,

– parc. št. 312/13, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 441 m2,

– parc. št. 312/14, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 18 m2,

– parc. št. 312/15, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 30 m2,

– parc. št. 312/16, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 38 m2,

– parc. št. 312/8, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 394 m2,

– parc. št. 312/9, k.o. 808 – Zg. Muta, v 
izmeri 495 m2,

– parc. št. 317/24, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 37 m2,

– parc. št. 317/25, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 39 m2,

– parc. št. 317/26, k.o. 808 – Zg. Muta, 
v izmeri 42 m2.

Zemljišča so namenjena gradnji stano-
vanjskih enot po Odloku o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za naselje SE 
3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta 
(MUV, št. 18/08). Zemljišča niso komunalno 
opremljena.

Zemljišča se prodajajo kot celota.
3. Izhodiščna cena nepremičnin: cena 

nepremičnin znaša 122.314,00 EUR brez 
DDV.

4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnine se prodajajo kot ce-

lota. Nakup posamične zemljiške parcele 
ni mogoč.

4.2. Nepremičnine se prodajajo po nače-
lu »videno–kupljeno«.

4.3. Kupec kupuje nepremičnine v sta-
nju, v kakršnem so in ne more uveljavljati 
večjih pravic, kot jih je imel lastnik.

4.4. Z uspelim ponudnikom, ki bo podal 
najugodnejšo ponudbo, se sklene pogodba 
v roku 8 dni od zaključka postopka javnega 
zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik v tem 
roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Obči-
na Muta pravico zadržati vplačano varščino.

4.5. Rok za plačilo kupnine je 15 dni 
po sklenitvi pogodbe. Kupec je po podpisu 
pogodbe dolžan plačati vrednost nepremič-
nin po ponujeni ceni in davek na dodano 
vrednost.

4.6. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, 
je bistvena sestavina pravnega posla.

4.7. Po plačilu celotne kupnine se izve-
de zemljiškoknjižni prenos. Stroški notar-
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ske overitve pogodbe bremenijo prodajal-
ca, kupec pa nosi stroške zemljiškoknjižne 
izvedbe.

5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati 
v postopku, mora vplačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene nepremičnin, ki jo je 
potrebno plačati na TRR 01281-0100011065 
pri UJP, sklic na št. 00-20100001-478-14. 
Plačana varščina se izbranemu ponudniku 
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 8. dni od dne-
va izbire najugodnejšega ponudnika.

6. Pisna ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudni-

ku« (priloga 1),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu 

pogojev javnega razpisa« (priloga 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 

od izhodiščne cene na obrazcu »ponudba« 
(priloga 3),

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
izhodiščne cene.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine.

7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora 
biti veljavna še 30 dni po poteku roka za 
odpiranje ponudb.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora 
biti dostavljena na naslov Občina Muta, 
Glavni trg 17, Muta, z oznako »Ponudba za 
nakup nepremičnin – ne odpiraj«. Pravoča-
sne bodo ponudbe, ki bodo prispele najkas-
neje do 4. 9. 2012, do 11. ure.

9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija 
za vodenje postopka prodaje nepremičnin 
bo odprla in pregledala pravočasne ponud-
be dne 4. 9. 2012, ob 12. uri, v prostorih 
Občine Muta. Nepravočasne in nepopolne 
ponudbe bodo izločene iz postopka, o če-
mer bodo ponudniki pisno obveščeni. Pred-
stavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti na odpiranju ponudb, izkazati z 
osebnim dokumentom ali pooblastilom po-
nudnika.

10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in po-
nudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini 
izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo podali 
enakovredne ponudbe (enaka višina kupni-
ne ob izpolnjevanju vseh pogojev), bodo 
v roku 10 delovnih dni, pozvani k oddaji 
nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb, 
bo izbran najugodnejši ponudnik. Ponudniki 
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po po-
teku roka za javno zbiranje ponudb.

11. Omejitve v zvezi s postopkom proda-
je: obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, 
je izključena. Prodajalec lahko postopek 
zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravne-
ga posla, pri čemer se ponudnikom povrne 
vplačana varščina brez obresti.

12. Dodatne informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogle-

dom nepremičnin so na voljo na tel. 02/88-
79-600 ali na e-mailu: obcina.muta@muta.
si. Ogled nepremičnin je možen po predho-
dnem ogledu.

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s pri-
logami) je objavljeno na spletni strani Obči-
ne Muta, www.muta.si.

Občina Muta

Št. 478-49/2012 Ob-3843/12
Občina Lenart na podlagi 20. in 22. člena 

Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-

nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 2. 
točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, 
št. 14/10 in 8/11) in Programa nakupa in 
prodaje stvarnega premoženja Občine Le-
nart v obdobju 2011/2012, ki ga je sprejel 
Občinski svet Občine Lenart, na seji dne 
15. 12. 2011, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10; faks 
02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Predmet prodaje so naslednje nepremič-

nine v lasti Občine Lenart:
A. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 

št. 1108, ID znak 532-1108/0-0, k.o. Lenart 
v Slovenskih goricah, površina zemljišča 
znaša 647 m2.

Izklicna cena nepremičnine po točko A je 
21.998,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki 
se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost 
znaša 26.397,60 EUR) in ga plača kupec.

B. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 701, ID znak 532-701/0-0, k.o. Lenart v 
Slovenskih goricah, površina zemljišča zna-
ša 654 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko 
B je 22.890,00 EUR in ne vsebuje 20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 27.468,00 EUR) in ga plača 
kupec.

C. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 705/1, ID znak 532-705/1-0, k.o. Lenart v 
Slovenskih goricah, površina zemljišča zna-
ša 534 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko 
C je 18.690,00 EUR in ne vsebuje 20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 22.428,00 EUR) in ga plača 
kupec.

D. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 712/1, ID znak 532-712/1-0, k.o. Lenart v 
Slovenskih goricah, površina zemljišča zna-
ša 878 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko D 
je 21.950,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki 
se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost 
znaša 26.340,00 EUR) in ga plača kupec.

E. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 
št. 712/5, ID znak 532-712/5-0, k.o. Lenart v 
Slovenskih goricah, površina zemljišča zna-
ša 1.042 m2.

Izklicna cena nepremičnine pod točko E 
je 26.050,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, 
ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vre-
dnost znaša 31.260,00 EUR) in ga plača 
kupec.

F. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča 
(NPIC):

1. Par. št. 911/21, ID znak 523-911/21-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
1485 m²,

2. Par. št. 911/20, ID znak 523-911/20-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
1613 m²,

3. Par. št. 70/8, ID znak 523-70/8-0, k.o. 
Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
1733 m²,

4. Par. št. 1094/11, ID znak 523-1094/11-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
169 m²,

skupna površina 5000 m².
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo 

vse parcelne številke skupaj, kot zaključena 
celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko 
F je 125.000,00 EUR in ne vsebuje 20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 150.000,00 EUR) in ga pla-
ča kupec.

G. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča 
(NPIC):

1. Par. št. 1094/12, ID znak 523-1094/12-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
345 m²,

2. Par. št. 70/9, ID znak 523-70/9-0, k.o. 
Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
1567 m²,

3. Par. št. 911/22, ID znak 523-911/22-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
5209 m²,

4. Par. št. 911/5, ID znak 523-911/5-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča zna-
ša 876 m²,

skupna površina 7997 m².
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo 

vse parcelne številke skupaj, kot zaključena 
celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko 
G je 199.925,00 EUR in ne vsebuje 20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 239.910,00 EUR) in ga pla-
ča kupec.

H. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča 
(NPIC):

1. Par. št. 911/19, ID znak 523-911/19-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
4360 m²,

2. Par. št. 911/18, ID znak 523-911/18-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča zna-
ša 468 m²,

3. Par. št. 1094/10, ID znak 523-1094/10-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
150 m²,

skupna površina 4978 m².
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo 

vse parcelne številke skupaj, kot zaključena 
celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko 
H je 124.450,00 EUR in ne vsebuje 20 % 
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni (skupna 
vrednost znaša 149.340,00 EUR) in ga pla-
ča kupec.

I. Sklop nezazidanih stavbnih zemljišča 
(NPIC):

1. Par. št. 1100/17, ID znak 523-1100/17-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
1794 m²,

2. Par. št. 911/15, ID znak 523-911/15-0, 
k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča zna-
ša 566 m²,

skupna površina 2360 m².
Nepremičnine v tem sklopu se prodajajo 

vse parcelne številke skupaj, kot zaključena 
celota!

Izklicna cena nepremičnine pod točko I je 
59.000,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, ki 
se prišteje k prodajni ceni (skupna vrednost 
znaša 70.800,00 EUR) in ga plača kupec.

J. Nezazidano stavbno zemljišče (NPIC):
1. Par. št. 911/14, ID znak 523-911/14-0, 

k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
2361 m²,

Izklicna cena nepremičnine pod točko J 
je 59.025,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, 
ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vre-
dnost znaša 70.830,00 EUR) in ga plača 
kupec.

K. Nezazidano stavbno zemljišče (NPIC):
2. Par. št. 911/16, ID znak 523-911/16-0, 

k.o. Zgornji Žerjavci, površina zemljišča znaša 
2360 m².

Izklicna cena nepremičnine pod točko K 
je 59.000,00 EUR in ne vsebuje 20 % DDV, 
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ki se prišteje k prodajni ceni (skupna vre-
dnost znaša 70.800,00 EUR) in ga plača 
kupec.

V izklicnih cenah predmetnih nepremič-
nin ni zajet komunalni prispevek, ki se od-
meri v postopku odmere komunalnega pri-
spevka, začetem na zahtevo zavezanca ali 
po uradni dolžnosti.

Prostorski akti, ki veljajo na območju 
predmetnih nepremičnin (od točke A do E):

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in sre-
dnjeročnega plan Občine Lenart za območje 
nove Občine Lenart v letu 2002 (Uradni list 
RS, št. 78/04),

Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske dokumen-
tacije k prostorskim sestavinam veljavnih 
prostorskih aktov za območje Občine Lenart 
(MUV, št. 20/10),

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92, 
54/95, 91/02, 82/03, MUV, št. 4/08, 31/08, 
16/09, 2/11, 4/11).

Oznaka prostorske enote: S-8-700, 701, 
705/1; S9 – 712/1, 712/5; S 5 -1108).

Prostorski akti, ki veljajo na območju 
predmetnih nepremičnin (od točke F. do K.):

V skladu s prostorskimi sestavinami dol-
goročnega in srednjeročnega plana Obči-
ne Lenart (Uradni list RS, št. 78/04; MUV, 
št. 20/10) so zemljišča, navedena pod točko 
A, po namenski rabi opredeljena kot pre-
težno proizvodno območje, urejajo pa se 
po Odloku o občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za del poslovno-industrij-
ske cone v Lenartu v Slovenskih goricah 
(NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so do-
ločene naslednje vrste dopustnih dejavno-
sti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 
15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 
17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 
19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; 
20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih 
plaščev in zračnic za vozila; 23 Proizvodnja 
nekovinskih mineralnih izdelkov; 24 Proi-
zvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja in 
streliva),

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (ra-
zen: 35.111 Proizvodnja električne energije 
v hidroelektrarnah; 35.112 Proizvodnja ele-
ktrične energije v termoelektrarnah, jedrskih 
elektrarnah),

F) Gradbeništvo,
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila 

motornih vozil,
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vo-

dni promet; 51 Zračni promet),
I) Gostinstvo,
J) Informacijske in komunikacijske de-

javnosti,
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
L) Poslovanje z nepremičninami,
M) Strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti,
N) Druge raznovrstne poslovne dejav-

nosti,
P) Izobraževanje,
Q Zdravstvo in socialno varstvo,
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti,
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,

– spremembe dejavnosti v okviru dopu-
stnih dejavnosti,

– funkcionalne spremembe objektov za 
sodobnejše tehnologije,

– adaptacija in rekonstrukcija objektov 
in naprav,

– gradnja objektov in naprav za potrebe 
komunale, energetike, prometa in zvez,

– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, 
zelenic, prometnic,

– gradnja, ki odpravlja negativne vplive 
na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi 
in objektov,

– nadzidave in dozidave objektov in na-
prav s ciljem funkcionalne dopolnitve in po-
večanja zmogljivosti obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in del-
ne rušitve stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih 
in napravah,

– postavitev oglasnih panojev in zagoto-
vitev razstavnih prostorov,

– postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov.

Vrste dopustnih objektov:
– nestanovanjske stavbe, gradbeni in-

ženirski objekti, nezahtevni in enostavni 
objekti.

Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni 

in enostavni objekti, gradbeno inženirski 
objekti.

III. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega raz-

pisa, se prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno – kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko 

podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjuje-
jo pogoje za pridobitev nepremičnine na ob-
močju Republike Slovenije in v roku podajo 
pravilne ponudbe.

– Ponudnik mora do zaključka postop-
ka zbiranja ponudb plačati varščino v viši-
ni 10 % izklicne cene za nepremičnine, na 
transakcijski račun Občine Lenart: 01258-
0100010543, odprt pri Banki Slovenije, ob-
vezni sklic na številko:

– pod točko A: 00 1,
– pod točko B: 00 2,
– pod točko C: 00 3,
– pod točko D: 00 4,
– pod točko E: 00 5,
– pod točko F: 00 6,
– pod točko G: 00 7,
– pod točko H: 00 8,
– pod točko I: 00 9,
– pod točko J: 00 10,
– pod točko K: 00 11.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se 

varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina 
vračuna v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati 
v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila 
kupnine je bistvena sestavina pravnega po-
sla. Če kupec ne poravna kupnine na način 
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, 

si Občina Lenart obdrži neodplačno ter ča-
sovno neomejeno služnost za potrebe izgra-
dnje objektov in omrežja javne komunalne 
infrastrukture. Omejitve lastninske pravice 
se vpišejo v zemljiško knjigo.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v 
ureditvenem območju je potrebno upošteva-
ti smernice in projektne pogoje za načrtova-
nje predvidene prostorske ureditve, ki so del 
veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati 

naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku 

(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu 

pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 

od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba 
(priloga št. 3).

– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene.

– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 

vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe 

z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe 

bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne 
bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje 
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. 
Če bo med prejetimi ponudbami več ponu-
dnikov, ki bodo podali enakovredne ponud-
be (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi 
ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugo-
dnejši ponudniki.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 
15 dneh od datuma odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da 
ne izbere nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od 

prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti 
prodajno pogodbo.

2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določe-
nem roku ne sklene pogodbe, varščina za-
pade v korist prodajalca in velja, da je kupec 
odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške 
sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notar-
skih storitev plača kupec nepremičnin. Ku-
pec pridobi lastninsko pravico na nepremič-
ninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stro-
ške postopka vpisa spremembe lastninske 
pravice in služnostne pravice v zemljiško 
knjigo nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
vana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup 

nepremičnine pošljejo po pošti s priporoče-
no pošiljko, na naslov Občina Lenart, Trg 
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osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v 
glavni pisarni Občine Lenart najkasneje, do 
10. 9. 2012, do 8. ure, v vložišče Občine 
Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod na-
slovom občine vidno navedeno:

– za nepremičnino pod točko A: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – A«,

– za nepremičnino pod točko B: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – B«,

– za nepremičnino pod točko C: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – C«,

– za nepremičnino pod točko D: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – D«,

– za nepremičnino pod točko E: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – E«,

– za nepremičnino pod točko F: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – F«,

– za nepremičnino pod točko G: »Ne od-
piraj – ponudba za nakup nepremičnine – 
G«,

– za nepremičnino pod točko H: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – H«,

– za nepremičnino pod točko I: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – I«,

– za nepremičnino pod točko J: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – J«,

– za nepremičnino pod točko K: »Ne odpi-
raj – ponudba za nakup nepremičnine – K«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime 
in priimek (naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart pri-
spele po roku za oddajo ponudb, bodo v za-
prti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku 
ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9. 
2012, ob 8.30, v prostorih Občine Lenart, 
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 
2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogle-

dom nepremičnin v času razpisa lahko za-
interesirani ponudniki dobijo na Občini Le-
nart. Kontaktni osebi: Martin Breznik, Brigita 
Rojs, martin.breznik@lenart.si, brigita.rojs@
lenart.si, tel. 729-13-10, kjer lahko pridobijo 
tudi razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo 
ponudbe so objavljeni na spletni strani Obči-
ne Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki 
pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni 
pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

Št. 365/2012 Ob-3851/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sonč-

no nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa 
župan mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: 
Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju 
nepremičnega premoženja v najem (Uradne 
objave Občine Izola, št. 24/2009, 13/11 in 
4/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin  

v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem po-

nudb je:
– del nepremičnine s parc. št. 1280, k.o. 

Izola, v skupni izmeri 80 m2.
Skupna površina vključuje najem:
– površine za postavitev enostavnega 

objekta, in sicer večnamenskega tipskega 
zabojnika ali kioska, v tlorisni površini največ 

do 30 m2, ter površine za postavitev odprte-
ga sezonskega gostinskega vrta, v skupni 
izmeri do 50 m2.

Nepremičnina se odda v najem za do-
ločen čas, in sicer za obdobje petih let, z 
možnostjo podaljšanja.

Izklicna cena letne najemnine je 9.990 
EUR.

II. Pogoji najema
Ponudnik mora v odprtem razpisnem 

roku vplačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št: 01240-
0100006381, s pripisom »vplačilo varšči-
ne«. Izbranemu ponudniku se bo varščina 
poračunala z najemnino, ostalim pa bo vr-
njena v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripi-
san TRR ponudnika.

Najemnina za prodajno mesto se po-
ravna v 30 dneh po izstavitvi računa na 
transakcijski račun Občine Izola, št. 01240-
0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bi-
stvena sestavina najemne pogodbe, če na-
jemnik ne poravna najemnine v določenem 
roku, se šteje pogodba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobi-
vanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in 
poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stro-
ški obratovanja so breme najemnika.

Območje, ki je predmet oddaje, ni pose-
bej varovano ali kako drugače zaščiteno, 
zaradi česar Občina ne odgovarja za no-
beno morebitno škodo, nastalo na premo-
ženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga 
je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem 
razpisu, ne sme oddajati v podnajem.

Vsak izbrani najemnik si mora pred za-
četkom obratovanja prodajnega mesta za-
gotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje ter pri tem upoštevati zakono-
dajo iz predmetnega področja (Uredbo o 
vrstah objektov glede na zahtevnost, Odlok 
o zazidalnem načrtu Marina) in pridobiti vsa 
potrebna soglasja za obratovanje.

III. Vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno in jo 

bo komisija obravnavala, mora biti ponud-
ba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, 
kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-
som ponudbe glede na merila ocenjevanja;

– fotokopijo odločbe o vpisu v register 
oziroma izpisek iz sodnega registra, obr-
tno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki 
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje 
ponudbe;

– potrdilo Davčnega urada RS o porav-
nanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 
dni glede na datum oddaje ponudbe;

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola – Priloga 3;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev 
– Priloga 1;

– podpisan vzorec pogodbe – Priloga 2;
– dokazilo o vplačani varščini;
– koncept programa ponudnika.
IV. Rok in način oddaje ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slo-
venskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po 
pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 
1. 9. 2012 (datum poštnega žiga), na naslov 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 

Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Po-
nudbe morajo biti v zaprti ovojnici, z oznako 
»Javno zbiranje ponudb parc. št. 1280 – Ne 
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe pod izklicno ceno, nepopolne 
ponudbe in prijave ponudnikov, ki imajo do 
Občine Izola neporavnane obveznosti, ne 
bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti ve-
ljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka 
razpisnega roka.

Nepravočasne in nepravilno označene 
ponudbe bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene 
ponudniku.

V. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele po-

nudbe bo obravnavala komisija za oddajo 
nepremičnega premoženja v najem, ime-
novana s sklepom župana, št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 5. 9. 2012, od 16. ure dalje, v sejni 
sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 
Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obrav-
navale po vrstnem redu, po katerem so bile 
predložene.

VI. Merila za ocenitev ponudb
Merila za izbiro najugodnejšega ponu-

dnika so:
– ponujena letna najemnina za predmet 

oddaje,
– ponudba na prodajnem mestu,
– koncept ponudnika.
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran 

ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje 
in dosegel najvišje število točk. V primeru, 
če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako 
najvišje število točk, komisija pozove ponu-
dnike na pogajanja. Po zaključku postopka 
Komisija predlaga županu končno odločitev. 
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji

VII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni organ po prejemu zapisnika ko-

misije izda odločbo o izboru najemnika, ki 
jo vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo 
z odločbo o izbiri obveščeni najkasneje v 
roku treh dni.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 
najemna pogodba najpozneje v petnajstih 
dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponu-
dnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša 
za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše 
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina 
zadrži njegovo varščino in sklene pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 
Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 
5 let. Stroške notarskega zapisa plača na-
jemnik.

VIII. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne 

glede na ostala določila javnega razpisa, 
brez katerih koli posledic zase in/ali za ko-
garkoli v okviru katerega pooblastil nasto-
pajo:

– na lokaciji ne izbere nobenega od po-
nudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek 
oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov (varščina),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izklicna cena posa-
meznega prodajnega mesta, je javno zbira-
nje ponudb neuspešno. O neuspelem jav-
nem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike 
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v osmih dneh od obravnavanja prispelih 
ponudb.

IX. Ogled nepremičnin in razpisna do-
kumentacija

Predmet najema si je mogoče ogledati 
po predhodnem dogovoru. Razpisna doku-
mentacija je od dneva objave do izteka roka 
za oddajo ponudb dosegljiva na spletni stra-
ni Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani 
ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur pre-
vzamejo tudi v pisarni Občine Izola št. 16, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna 
dokumentacija je brezplačna.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo zainteresirani v času uradnih ur, tel. 
05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavr-
tanik@izola.si.

Občina Izola

Št. 478-0011/2012 Ob-3852/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta 
ravnanja s nepremičnim premoženjem ob-
čine za leto 2012, Občina Dobrova - Polhov 
Gradec objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti občine 

Dobrova - Polhov Gradec
1. Naziv in sedež prodajalca in orga-

nizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina 
Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova, matična številka 5874998, 
davčna številka: 91166004.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb 
sta naslednji nepremičnini: parc. št. 1648/3, 
k.o. Babna Gora – ID znak 1983-1648/3-0, 
travnik, v izmeri 756 m2 in parc. št. 1648/4, 
k.o. Babna Gora – ID znak 1983-1648/4-0, 
travnik, v izmeri 373 m2, skupaj 1129 m2.

Zemljišči sta na podlagi Potrdila o na-
menski rabi zemljišča stavbni parceli, do-
stop je mogoč iz ceste R3 641 Ljubljanica–
Dolgi most, nato po asfaltirani javni cesti 
do parcele.

2.2 Nepremičnini sta v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno, 
parceli sta vpisani v zemljiško knjigo. Parceli 
sta bremen prosti.

2.3 Izhodiščna cena: 90.000,00 EUR.
2.4 Davek na promet nepremičnine, ki 

bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača kupec. Navedene cene ne 
vključujejo davka na dodano vrednost oziro-
ma davka na promet nepremičnin.

3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v 

obliki zasebne listine.
3.2 Nepremičnini sta na prodaj neraz-

delno, po načelu »videno–kupljeno«, pro-
dajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-

vljenem izboru najugodnejšega ponudni-
ka. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugo-
dnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 
15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem 
roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je 
od nakupa odstopil in ima občina Dobrova 
- Polhov Gradec pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bosta 
kupcu izročili nepremičnini v last in po-
sest s pravico vpisa lastninske pravice na 
kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v 
skladu z določili prodajne pogodbe. 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 podračun za-
kladniškega računa občine, št. 01221-
0100000813, ki se vodi Banki Slovenije, 
sklic na številko 2012-500, v roku 30 od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku. Kupec je poleg ponujene ku-
pnine dolžan plačati stroške davka na pro-
met nepremičnine, stroške notarske overitve 
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pra-
vice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

5.1 Zavezujoča ponudba za nakup ne-
premičnine mora vsebovati:

– podatke o ponudniku (ime in priimek 
oziroma firmo kupca, naslov stalnega pre-
bivališča oziroma sedež ponudnika, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine,

– navedbo nepremičnin, na katere se 
ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge:
– potrdilo o državljanstvu, kopijo oseb-

nega dokumenta in kopijo davčne številke 
fizične osebe,

– overjen izpis iz poslovnega registra 
(samostojni podjetniki posamezniki), ne sta-
rejši od treh mesecev,

– overjen izpis iz sodnega registra, 
(pravne osebe), ne sme biti starejši od 3 
mesecev,

– potrdilo o vplačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne-

ga zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

5.2 Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno 3. septembra 2012. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, se pri izboru ne bo upoštevala. 
Obrazci so na voljo na spletni strani občine 
(www.dobrova-polhovgradec.si).

5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, z 

oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnin«, na naslov Občina Dobrova 
- Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Do-
brova.

5.4 Ponudba, ki bo prispela po razpi-
snem roku, se bo štela kot nepravočasna 
ponudba in bo izločena iz postopka ter zapr-
ta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal 
nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, 
rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po pre-
jemu poziva za dopolnitev.

6. Varščina
6.1 Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo do izteka roka za od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene. Varščina se nakaže na 
podračun zakladniškega računa občine, 
št. 01221-0100000813, ki se vodi Banki 
Slovenije, sklic na številko 2012-500, z na-
vedbo: plačilo varščine – javno zbiranje po-
nudb« in navedbo imena in priimka oziroma 
naziva ponudnika.

6.2 Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku všteje v kupnino, neuspelim ponu-
dnikom bo varščina vrnjena brez obresti v 
roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, občina obdrži varščino.

7. Dodatne informacije: dodatne podrob-
nejše informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb in natančnejše podatke o nepremič-
nini interesenti dobijo na tel. 01/36-01-800, 
kontakt: Mateja Tavčar. Ogled nepremičnin 
je možen po predhodnem dogovoru.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1 Javno odpiranje prispelih ponudb 
bo dne 5. septembra 2012, s pričetkom ob 
12. uri, na sedežu občine, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova.

8.2 Edino merilo za izbor najugodnejše 
ponudbe je višina ponujene kupnine.

V primeru, da bo prispelo več ponudb, se 
bodo po zaključenem postopku javnega od-
piranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi po-
nudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to, ali so 
prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi poo-
blaščenci ali zakoniti zastopniki. Najmanjši 
dvig ponudbene cene je 200,00 EUR.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena 
v postopku javnega zbiranja ponudb tudi 
izklicna cena v postopku javne dražbe in 
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku jav-
ne dražbe.

8.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo jav-
nega odpiranja ponudb, bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih 
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

8.4. Obveznost občine, da sklene ponud-
bo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je 
izključena. Župan lahko ustavi začeti posto-
pek do sklenitve pravnega posla, ne da bi 
za to navedel razloge in brez odškodninske 
odgovornosti, pri čemer se ponudnikom po-
vrnejo stroški.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-4/2011/11 Ob-3844/12
V register političnih strank se pri politični 

stranki Stranki za trajnostni razvoj Slove-
nije – TRS, s skrajšanim imenom Stranka 
TRS, s kratico imena TRS in s sedežem v 
Ljubljani, Drenikova ulica 36, ter z matično 
številko: 4036697, vpiše sprememba naslo-
va sedeža stranke v: Ljubljana, Parmova 
ulica 41.
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Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

Št. 12-020-000271 Ob-3863/12

Obvestilo
o zaključku javnega poziva za 

pridobitev mnenj zainteresirane javnosti 
glede dodelitve štririmestne številke 

skrajšanega izbiranja
Agencija za pošto in elektronske komuni-

kacije RS (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 
je 25. 5. 2012 s strani vlagatelja TSmedia, 
d.o.o. prejela vlogo za dodelitev štirimestne 
številke skrajšanega izbiranja namenjene 
dostopu do posebnih storitev/služb javne-
ga pomena, kakor je opredeljeno v tretjem 
odstavku 9. člena Splošnega akta o načrtu 
oštevilčenja (Uradni list RS, št. 79/07, 74/09 
in 101/11). V skladu z določili 61. člena Za-
kona o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad 
in 110/09) je Agencija dne 15. 6. 2012 v 
Uradnem listu RS, št. 45/12, in na svoji 
spletni strani objavila Javni poziv za prido-
bitev mnenj zainteresirane javnosti glede 
dodelitve štirimestne številke skrajšanega 
izbiranja. Po preteku petinštiridesetdnevne-
ga roka Agencija ugotavlja, da ni drugih in-
teresentov za dodelitev štririmestne številke 
skrajšanega izbiranja V primeru izpolnjeva-
nja vseh predpisanih pogojev bo agencija 
vlagatelju v upravnem postopku izdala od-
ločbo o dodelitvi številke.

Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije RS
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Objave gospodarskih družb

poročila GA d.d. za 2011, Poročilo revizorja 
ter seznanitev s prejemki uprave, nadzor-
nega sveta in upravnega odbora družbe za 
poslovno leto 2011.

3. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2011.

4. Sklepanje o razrešnici nadzornega sve-
ta, uprave in upravnega odbora družbe GA 
d.d. za leto 2011.

5. Izvolitev novega člana upravnega od-
bora s pričetkom mandata 1. 10. 2012.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za leto 2012.

7. Razno – vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Za predsednika skupščine se izvoli dr. 

Matej Penca.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka 

Marina Ružič Tratnik.
K 2. točki dnevnega reda: skupščina se 

seznani z Letnim poročilom GA d.d. za 2011, 
Konsolidiranim letnim poročilom GA d.d. za 
2011, Poročilom revizorja ter s prejemki upra-
ve, nadzornega sveta in upravnega odbora 
družbe za poslovno leto 2011.

K 3. točki dnevnega reda: ugotovi se, 
da znaša bilančni dobiček za poslovno leto 
2011, 671.822,00 EUR in se prenese v po-
slovno leto 2012, kot preneseni dobiček.

K 4. točki dnevnega reda:
a) Članom nadzornega sveta družbe se 

podeli razrešnica za obdobje od 1. 1. 2011 
do 30. 11. 2011.

b) Upravi družbe se podeli razrešnica za 
obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011.

c) Članom upravnega odbora se podeli 
razrešnica za obdobje od 1. 12. 2011 do 
31. 12. 2011.

K 5. točki dnevnega reda: za novega čla-
na upravnega odbora se s 6-letnim man-
datom s pričetkom 1. 10. 2012 imenuje dr. 
Matej Penca.

K 6. točki dnevnega reda: za revizijo po-
slovanja družbe za leto 2012 se imenuje revi-
zijska družba Revizijski center d.o.o.

Predlagatelj skupščinskih sklepov
Predlagatelj skupščinskih sklepov je 

upravni odbor družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na skup-

ščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanju glasovalne pravice na skupščini 
imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je 21. 9. 
2012. Delničarji morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno 
prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje 
konec četrtega dne pred skupščino, torej do 
vključno 21. 9. 2012.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in njihovo obrazložitvijo, je od dneva obja-
ve tega sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine dostopno na sedežu 
družbe GA, gospodinjski aparati d.d., Šmar-
tinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v času od 
9. do 13. ure, v tajništvu družbe. Gradivo bo 
predloženo tudi na zasedanju skupščine (prvi 
odstavek 305. člena ZGD-1).

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi del-
ničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 

objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda v skladu s prvim 
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za 
dodatno točko dnevnega reda lahko delni-
čarji družbe pošljejo najpozneje sedem dni 
po objavi sklica skupščine.

GA gospodinjski aparati d.d.  
mag. Primož Penca  

glavni izvršni direktor

Nasprotni predlogi
 Ob-3838/12

Uprava družbe Stol Industrija pohištva 
d.d., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik, v 
zvezi s 16. redno sejo skupščine družbe Stol 
Kamnik, d.d., ki bo 30. 8. 2012, ob 10. uri, 
v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu 
Vojkova 58, Ljubljana, v I. nadstropju, obve-
šča delničarje, da je dne 3. 8. 2012 prejela 
nasprotni predlog delničarja Tomaža Haci-
na, ki je podal nasprotni predlog k 3. točki 
dnevnega reda »Seznanitev z Letnim poro-
čilom skupine Stol in družbe Stol d.d. za leto 
2011, z mnenjem pooblaščenega revizorja 
in poročilom nadzornega sveta o preveri-
tvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o 
bilančnem dobičku in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu« v naslednjem 
besedilu:

»Nasprotni predlog k 3. točki, ki glasi:
Predlog sklepa št. 3.1.:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 

znaša 4.331.669,92 EUR, se uporabi za na-
slednje namene:

– za izplačilo dividend 63.589,35 EUR,
– razporeditev v preneseni dobiček 

4.268.080,57 EUR.
Bruto dividenda na delnico znaša 0,33 

EUR.
Predlog sklepa št. 3.2.:
Delo direktorja Aleksandra Jereba v po-

slovnem letu 2011, in sicer za obdobje od 
1. 1. 2011 do 10. 1. 2011, se ne potrdi in odo-
bri, ter se mu na podlagi 293. in 294. člena 
ZGD-1 ne podeli razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.3.:
Delo direktorice Andreje Budja Jurca v 

poslovnem letu 2011, in sicer za obdobje od 
10. 1. 2011 do 31. 12. 2011, se ne potrdi in 
odobri, ter se ji na podlagi 293. in 294. člena 
ZGD-1 ne podeli razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.4.:
Delo predsednika in vseh članov nadzor-

nega sveta družbe Stol, d.d. Kamnik v po-
slovnem letu 2011 se ne potrdi in odobri, ter 
se jim na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 
ne podeli razrešnice.

Obrazložitev: Predlagatelj meni, da je gle-
de na preneseni dobiček iz preteklih let moč 
izplačati vsaj minimalni znesek dividend, ki 
ga predvideva 399. člen ZGD-1. Predlagatelj 
zato predlaga delitev dobička v višini 4 % 
osnovnega kapitala.

Prav tako predlagatelj meni, da si direktor 
oziroma direktorica ter nadzorni svet (NS) ne 
zaslužita razrešnice, saj je družba v prete-
klem letu ustvarila negativen poslovni izid v 
višini 149.772,44 EUR. Iz letnega poročila je 
tudi razvidno, da je družba zmanjšala prihod-
ke od prodaje za 74 %, s čimer se posledično 
zmanjšuje tudi premoženje delničarjev.«

Stol Kamnik, d.d.
Andreja Budja Jurca

direktorica

 Ob-3832/12
Likvidacijski upravitelj družbe Javor Pivka 

d.d. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 
412. čelna ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv 
upnikom:

1. Skupščina družbe Javor Pivka d.d. – v 
likvidaciji, Kolodvorska cesta 9a, 6257 Piv-
ka, je dne 26. 7. 2012 sprejela sklep o pre-
nehanju družbe in začetku postopka redne 
likvidacije.

2. Za likvidacijskega upravitelja je bil ime-
novan Šilc in partnerji svetovanje in trgovina 
d.o.o., Ribnica 22, 6255 Prem.

3. Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 
opr. št.: Srg 2012/30791 z dne 30. 7. 2012, v 
sodni register vpisalo začetek redne likvidaci-
je nad družbo Javor Pivka d.d. – v likvidaciji.

4. Upniki družbe Javor Pivka d.d. – v likvi-
daciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva 
objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve 
do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s 
priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, 
pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Javor 
Pivka d.d. – v likvidaciji, Likvidacijski upravi-
telj Šilc in partnerji d.o.o., Milan Šilc, univ. 
dipl. ing., Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka, 
s pripisom: prijava terjatve.

5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike 
družbe Javor Pivka d.d. – v likvidaciji, poziva, 
da nemudoma poravnajo svoje obveznosti 
do družbe v likvidaciji.

Javor Pivka d.d. – v likvidaciji  
likvidacijski upravitelj  
Šilc in partnerji d.o.o.  

Milan Šilc, univ. dipl. ing.

Sklici skupščin 

 Ob-3861/12

Obvestilo
Na podlagi pisnega predloga edinega del-

ničarja, Republike Slovenije, se datum sklica 
57. seje skupščine Kapitalske družbe pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 119, z dnevnim 
redom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 57/12 z dne 27. 7. 2012, prestavi na četr-
tek, 30. 8. 2012 ob 15. uri. Seja skupščine bo 
v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, 
Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konfe-
renčna dvorana.

Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d.  

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave

 Ob-3853/12
V skladu z 295. členom ZGD-1 sklicujem

redno letno skupščino
družbe GA, gospodinjski aparati d.d., 

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 25. 9. 2012, ob 12.30, na se-

dežu družbe GA gospodinjski aparati d.d., 
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev redne skupščine delniške 

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev 
delovnih teles skupščine.

2. Predstavitev Letnega poročila družbe 
GA d.d. za 2011, Konsolidiranega letnega 
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Zavarovanja terjatev

SV 1072/2012 Ob-3839/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz 
Maribora, opr. št. SV 1072/2012 z dne 3. 8. 
2012, je stanovanje, številka 16, v mansar-
di, v izmeri 40 m2, s pripadajočim kletnim 
prostorom, ki se nahaja v večstanovanj-
ski stavbi, v Mariboru, Šentiljska ulica 13, 
ki stoji na parceli številka 329/1, k.o. 657 
Maribor - Grad, številka stavbe 24, last 
Postogna d.o.o., s poslovnim naslovom 
Gosposka ulica 11, 2000 Maribor, matič-
na številka 5815258000, na temelju ku-
poprodajne pogodbe z dne 14. 1. 2003, s 
prilogo, zastavljeno v korist Probanke d.d., 
za zavarovanje denarne terjatve v znesku 
16.500,00 EUR s pp.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I 3020/2007 Os-7444/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v 

Kranju, opr. št. I 3020/2007 z dne 18. 2. 
2010, v izvršilni zadevi upnika Javnega jam-
stvenega in preživninskega sklada Republi-
ke Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, proti 
dolžniku Antonu Plohl, Koroška cesta 19, 
Kranj – dostava, zaradi izterjave 2.231,12 
EUR s pripadki je sodišče postavilo dolžni-
ku Antonu Plohlu, Koroška cesta 19, Kranj, 
začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, 
Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem 
postopku vse pravice, dolžnosti zakonite-
ga zastopnika od dneva postavitve in vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 15. 12. 2010

II D 365/2008 Os-2668/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okraj-

ni sodnici Mateji Gabrovšek v zapuščinski 
zadevi po pokojnem Vincenciju Lenič, rojen 
18. 8. 1942, umrl 12. 1. 2008, nazadnje sta-
nujoč Gorenja Brezovica 11, Preserje, drža-
vljan Republike Slovenije, s sklepom z dne 
9. 5. 2012 dedičema Kurtu Plečku in Slavku 
Leniču na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, 
postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ta-
dejo Erzin Potočnik, Prešernov trg 3, Ljub-
ljana, ker sta navedena dediča neznanega 
prebivališča in nimata pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo dediča Kurta 
Plečka in Slavka Leniča zastopala vse do 
takrat, dokler dediča ali njuna pooblaščenca 
ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 9. 5. 2012

Oklici dedičem

D 105/2011 Os-3490/12
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče 

zapuščinski postopek po pokojnem Milanu 

Kaplan, roj. 29. 4. 1940, nazadnje stalno 
bivajoč Videm 1, Cerknica, ki je umrl dne 
6. 7. 2011.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o 
imenih in naslovih dedičev, poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem Milanu Kaplan, naj se priglasi-
jo pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi 
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 3. 7. 2012

D 323/2011 Os-3451/12
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v 

teku zapuščinski postopek po pokojni Aloj-
ziji Pečjak, rojeni 7. 5. 1907, umrli 24. 6. 
1987, nazadnje stanujoči 6516 St. Clair 
Avenue, Cleveland, Ohio, ZDA, državljanki 
ZDA.

Zapustnica je bila lastnica nepremič-
nin v Republiki Sloveniji, in sicer: parc. 
št. 877, 879/1, 880, 881, 882, 888/2, 888/5, 
888/21, 888/23, 935, 940, 941, 942, 943, 
944, 945/1, 946, 947, 948, 949, 950, vse 
k.o. 1827 Krka.

Po podatkih, ki so jih sodišču posre-
dovali dediči, je bila zapustnica ob smrti 
samska, otrok nikoli ni imela. Oporoke ni 
naredila. Kot dediči bi bili v drugem de-
dnem redu k dedovanju po zakonu poklica-
ni zapustničini bratje in sestre. Zapustnica 
je imela dva brata in eno sestro: Antona 
Pečjaka, ki je umrl 30. 1. 1989 in je imel 
dva sinova Normana in Toma Pecjaka; Jo-
žeta Pečjaka, ki je umrl 12. 10. 1971 in je 
imel tri otroke Josepha, Irene in Anthonya, 
ki so vsi že pokojni, in sodišču ni znano, 
ali so imeli kaj potomcev oziroma kdo so 
njihovi dediči; ter Marijo Strnad, ki je umrla 
13. 10. 1984 in je imela pet otrok.

Ker sodišče nima podatkov, kdo so de-
diči potomcev zapustničinega brata Jožeta 
Pečjaka, ki je živel in umrl v ZDA, sodi-
šče na podlagi prvega odstavka 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče 
zapustničinega brata Jožeta Pečjaka, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v 
enem letu od objave tega oklica. Po prete-
ku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem  
dne 20. 6. 2012

D 122/2012 Os-3491/12
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistri-

ci je v teku zapuščinski postopek po pok. 
Marjanu Mahne, roj. 5. 9. 1938, Kanada, 
25 Coppermill Drive, Etobicoke, Ontario, 
M9W 3Z4, ki je umrl dne 2. 10. 2003, v 
Kanadi.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva morebitne dediče, da 
v roku enega leta od objave tega oklica 
priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 4. 7. 2012

D 233/2011 Os-5970/11
Zapuščinska zadeva po pokojni Nema-

nič Vidi, rojeni 28. 7. 1924, nazadnje sta-
nujoči v Kopru, Prisoje 2, umrli 8. 3. 2011.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Ne-
znanim dedičem je bila postavljena skrbni-
ca Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 
6271 Dekani, tel. 00386-51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 21. 12. 2011

II D 629/2005, II D 1433/2009 Os-3448/12
V zapuščinskih postopkih, ki se vodita 

pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po 
dne 26. 5. 2005 umrlem Krajnc Davori-
nu, roj. 17. 12. 1949, drž. RS, poročenem, 
nazadnje stan. Slepa ulica 4, Kamnica, 
ter po dne 15. 6. 2009 umrli Krajnc Rozi-
ni Zvezdani, roj. 11. 5. 1948, upokojenki, 
vdovi, drž. RS, nazadnje stan. Slepa ulica 
4, Kamnica, pride v poštev kot dedič po 
zapustnikih tudi: zap. sin Uroš Krajnc Ba-
baji, nazadnje stan. Slepa ul. 4, Kamnica, 
neznanega naslova.

Sodišče zato poziva zap. sina Uroša 
Krajnca Babji ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave tega oklica, 
skladno z 206. členom Zakona o dedo-
vanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 25. 6. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

A.R.C. Zdenko Fridau s.p., Kovaška 
cesta 25, Vitanje, zavarovalno polico, 
št. 50500021312, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnb‑328295

Blažič Erika, Gorenje Kamence 
14, Novo mesto, zavarovalno polico, 
št. 50500052684, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnp‑328356

Čekada Katja, Jablanica 5, 
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, 
št. 50500026432, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gny‑328322

Čekada Radivoj, Jablanica 5, 
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, 
št. 50500020039, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnz‑328321

Dragić Mira, Zlato polje 3E, Kranj, 
zavarovalno polico, št. 70000036214, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gni‑328313

Dragić Mitar, Zlato polje 3E, Kranj, 
zavarovalno polico, št. 70000036242, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnh‑328314

Habijan Lejla, Liebknesctova 
20, Maribor, zavarovalno polico, 
št. 50500050668, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m‑418

Jamnikar Boštjan, Ljubljanska ulica 
15b, Maribor, zavarovalno polico, 
št. 50500022263, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnv‑328250

Jovanić Zoran, Drenik 18, Škofljica, 
zavarovalno polico, št. 50500109417, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gno‑328307

Kaluža Nada, Ulica borcev 1, Maribor, 
zavarovalno polico, št. 41601005534, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑439

Korošec Domen, Stari trg 17, Slovenske 
Konjice, zavarovalno polico, štev. 1069256, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gno‑328357

Korošec Jože, Stari trg 17, 
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, 
št. 50500034432, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnm‑328359

Lešnik Milan, Čopova 10, Pragersko, 
zavarovalno polico, št. 41601000922, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑417

Lešnik Rozalija, Čopova 10, Pragersko, 
zavarovalno polico, št. 41601000923, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑416

Meček Angela, Košnica 1, Prevorje, 
zavarovalno polico, št. 50500085372, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑421

Milojković Mara, Bernetičeva 22, 
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, 
št. 41601004262, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d.. gny‑328247

Petrič Aleš, Pristava 27, Novo mesto, 
zavarovalno polico, št. 50500009413, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnq‑328330

Planinšek Martina, Križate 7, Vače, 
zavarovalno polico, št. 50500018181, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnu‑328326

Pluščec Miran, Ruška cesta 5, Maribor, 
zavarovalno polico, št. 50500051393, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑415

Rokavec Matjaž, Zelena ulica 14, 
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno 
polico, št. 41601000115, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb‑328320

Rottner Zvonko, Vorohova 45, 
Bistrica ob Dravi, zavarovalno polico, 
št. 50500054792, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m‑401

Rožen Metka, Kotlje 21c, Kotlje, 
zavarovalno polico, št. 50500075415, 
50500075412, 50500075394, 
50500075417, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnc‑328344

Rožen Tomaž, Kotlje 21C, Kotlje, 
zavarovalno polico, št. 50500075418, 
50500075420, 50500075378, 
50500075379, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnh‑328343

Rožman Matej, Polička vas 43, Jarenina, 
zavarovalno polico, št. 50500056687, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑442

Rudl Aleš, Plintovec 4A, Zgornja 
Kungota, zavarovalno polico, 
št. 50500117716, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m‑414

Selimović Suljo, Pod ježami 
24, Ljubljana, zavarovalno polico, 
št. 50500067328, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnq‑328355

Slana Karmen, Ulica bratov Zakrajšek 
4, Škofljica, zavarovalno polico, 
št. 50500092429, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gne‑328317

Stiper Denis, Zimica 93A, 
Zgornja Korena, zavarovalno polico, 
št. 50500036764, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m‑407

Tomkiewicz Nina, Oražnova ulica 
10, Ljubljana, zavarovalno polico, 
št. 50500074778, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gne‑328342

Vrabič Jernej, Ulica Vide Alič 16, Ptuj, 
zavarovalno polico, št. 70000011921 
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m‑438

Zupančič Pija, Gregorčičeva ulica 2, 
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, 
št. 50500042177, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m‑441

Zupančič Zlatko, Zimica 54, 
Zgornja Korena, zavarovalno polico, 
št. 50500116322, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m‑426

Živanović Perica, Cesta Franceta 
Prešerna 30, Jesenice, zavarovalno polico, 
št. 50500114811, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnp‑328331

Spričevala preklicujejo 

Bionda Urška, Resljeva 34, Ljubljana, 
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole 
Ljubljana, izdano leta 2007. gnw‑328299

Črnko Igor, Spodnja Hajdina 53A, 
Hajdina, spričevalo 4. letnika, spričevalo 
za poklicno maturo in obvestilo o poklicni 

maturi Srednje gradbene šole Maribor, 
smer gradbeni tehnik, izdana leta 2003, 
2003, 2003. m‑424

Duh Petra, Gregorčičeva 12, Piran - 
Pirano, maturitetno spričevalo Srednje 
ekonomske in poslovne šole Koper, izdano 
leta 2011. gnj‑328337

Florjan Klaudija, Zbegovci 62, Gornja 
Radgona, spričevalo - zaključno Srednje 
živilske šole Maribor, smer slaščičar 
konditor, izdano leta 2006. m‑413

Gabrovšek Karmen, Kamnik pod 
Krimom 8/F, Preserje, spričevalo o 
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, 
izdano leta 1994, izdano na ime Lončar. 
gnt‑328302

Golob Aleksandra, Pleterje 22, Lovrenc 
na Dravskem polju, letno spričevalo 3. 
letnika Srednje zdravstvene in kozmetične 
šole v Mariboru, izdano leta 2011. m‑400

Goršič Blaž, Mestni trg 13, Ljubljana, 
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid v 
Ljubljani, izdano leta 2011. gnz‑328300

Gril Boštjan, Bratislavci 54A, Polenšak, 
spričevali 1. in 2. letnika Srednje živilske 
šole Maribor, smer slaščičar, izdani leta 
1993, 1994. m‑420

Grm Urša, Škofjeloška cesta 27, Medvode, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina 
Ljubljana, izdano leta 2006. gnv‑328329

Harb Tadeja, Industrijska 31, Bistrica ob 
Dravi, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje 
ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski 
tehnik, izdana leta 2005, 2006, 2007. 
m‑430

Horvat Martin, Grajenščak 92, Ptuj, 
spričevalo - zaključno IKŠ Maribor, izdano 
leta 1991. m‑409

Jenko Špela, Cesta na Jezerca 2A, 
Radovljica, spričevali 2. in 3. letnika 
Srednje šole Jesenice, izdani leta 2010 in 
2011. gnm‑328338

Jevšnik Rajko, Pohorska cesta 105, 
Vuzenica, spričevalo 3. letnika Poklicne 
kovinarske in metalurške šole Ravne na 
Koroškem, izdano leta 1980. gny‑328347

Karas Sebastjan, Bonini 111, Koper 
- Capodistria, spričevalo o zaključnem 
izpitu Srednje ekonomsko-poslovne šole 
Koper, smer trgovec, izdano leta 2011. 
gnz‑328346

Klemenc Martin, Ulica Gubčeve 
brigade 39, Ljubljana, spričevalo 4. letnika 
Gimnazije Jožeta Plečnika, Ljubljana, 
izdano leta 2009. gnk‑328336

Koprivnik Lina, Pesnica 70m, Pesnica 
pri Mariboru, spričevalo 5. razreda baleta 
Konzervatorija za balet in glasbo Maribor, 
izdano leta 2011. m‑429

Kozlar Eva, Betnavska cesta 32, 
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje 
naravoslovne matematične šole Maribor, 
smer naravosvno-matematični tehnik, 
izdano leta 1992. m‑412

Krajnc Vlado, Strossmajerjeva 15, 
Maribor, spričevala 1., 2., 3., 4. in 5. letnika 
ter maturitetno spričevalo Srednje šole 
za kmetijstvo v Mariboru, smer vrtnarski 
tehnik, izdana leta 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003. m‑427

Kreft Končina Tim, Tacenska cesta 117, 
Ljubljana, indeks, št. 27111238, izdala 
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Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze 
v Ljubljani, leto izdaje 2011. gnx‑328323

Krejič Daniel, Opekarniška cesta 8, 
Celje, spričevalo 1. letnika (smer strojni 
tehnik) in spričevalo o zaključnem izpitu 
(smer avtomehanik) Strojne šole v Celju, 
izdani leta 2001, 2002. m‑437

Lesjak Tjaša, Apače 108, Apače, 
spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska 
Sobota, izdano leta 2007. gng‑328315

Lisac Matic, Vandotova ulica 7, 
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije 
Bežigrad, izdano leta 2010. gnt‑328306

Logar Anita, Kanji Dol 10, Črni vrh nad 
Idrijo, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske 
šole Jože Srebrnič Nova Gorica, izdano 
leta 1987. gnd‑328318

Mravljak Andrej, Obrobna ulica 11, 
Brestanica, spričevalo - zaključno Srednje 
šole za gostinstvo in turizem, smer 
gastronomija, izdano leta 2011. m‑405

Nadelsberger Rene, Ob gozdu 29, 
Lenart v Slov. goricah, spričevali 2. in 
3. letnika Srednje šole za gostinstvo in 
turizem Maribor, smer kuhar, izdani leta 
2006, 2007. m‑411

Najdenov Jaka, Jakčeva 20, Ljubljana, 
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste v 
Ljubljani, izdano leta 2011. gnk‑328340

Najdenov Jaka, Jakčeva 20, Ljubljana, 
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Moste 
v Ljubljani, izdano leta 2011. gnj‑328341

Ogris Gašper, Podvin 3A, Polzela, 
maturitetno spričevalo Abiture d.o.o., Celje, 
smer ekonomski tehnik, izdano leta 2007. 
m‑406

Pečovnik Dušanka, Ribnica na Pohorju 
54, Ribnica na Pohorju, spričevalo 3. 
letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 
2002. gnz‑328296

Pernarčič Hari, Nad gradom 3, Fram, 
spričevalo - zaključno Osnovne šole 
Ljudska univerza Maribor, izdano leta 
1989. m‑408

Plausteiner Žiga, Hubadova ulica 3, 
Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Celje, smer turistični 
tehnik, izdano leta 2010. m‑425

Plohl Stanislav, Bratislavci 60, 
Polenšak, spričevalo - zaključno Strojne 
šole Ptuj, smer avtoklepar DS, izdano leta 
2000. m‑404

Podobnik Lovro, Žale 10A, Kamnik, 
spričevalo 4. letnika Srednje medijske in 
grafične šole Ljubljana, izdano leta 2011. 
gnf‑328291

Povše Lea, Kal pri Dolah 10A, Dole 
pri Litiji, maturitetno spričevalo Srednje 
trgovske šole Ljubljana, izdano leta 2006. 
gnc‑328298

Pücko Alan, Čentiba, Glavna ulica 97, 
Lendava - Lendva, spričevalo o zaključnem 
izpitu Dvojezične srednje šole Lendava, 
izdano leta 2002. gnv‑328350

Ranfl Aleš, Apače 16, Lovrenc na 
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem 
izpitu Ekonomske šole Ptuj, smer poslovni 
tajnik, izdano leta 1999. m‑431

Rašić Tadej, Partizanska 1, Bled, 
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne 
elektro šole Kranj, izdano leta 1983. 
gnb‑328245

Rozman Neja, Pod Plevno 19, Škofja 
Loka, letno spričevalo 3. letnika Gimnazije 
Škofja Loka, izdano leta 2011. gnw‑328349

Rupert Eva, Rožna dolina, Cesta VI 
17, Ljubljana, spričevali 2. in 3. letnika 
Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, izdani leta 
2008 in 2009. gnq‑328305

Seliškar Neja, Gornje Gameljne 33B, 
Ljubljana Šmartno, spričevalo 9. razreda 
Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, 
izdano leta 2012. gnz‑328246

Senčar Nina, Ulica Josipa Priola 33, 
Maribor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije 
Maribor, izdano leta 2010. m‑422

Simčič Jani, Ložice 67, Deskle, 
maturitetno spričevalo SETŠ Nova Gorica, 
izdano leta 2004. gno‑328332

Skrbinac Mia, Proletarskih brigad 55, 
Maribor, spričevalo 3. letnika II. gimnazije 
Maribor, izdano leta 2011. m‑403

Snedec Petra, Spodnja Bela 18, 
Preddvor, spričevali 3. in 4. letnika ter 
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, 
izdana leta 2003, 2004, 2004. gny‑328297

Sovec Martin, Gubčeva ulica 56, Zgornja 
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu 
Šolskega centra za pošto, ekonomijo 
in telekomunikacije Ljubljana, za naziv 
elektrotehnik telekomunikacij, izdano leta 
1997. m‑423

Strelec - Židov Rebeka, Vena Pilona 8, 
Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika 
Srednje tehnične šole, Koper, št. 365, 
izdano leta 2003. gnc‑328319

Strojanšek Urška, Podvrh 70, Braslovče, 
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer 
gastronomsko-turistični tehnik, izdano leta 
2011. m‑432

Šarec Nina, Bistriška cesta 10a, Kamnik, 
spričevalo 4. letnika Srednje veterinarske 
in gimnazijske šole, Ljubljana, izdano leta 
2008. gnj‑328316

Škafar Miha, Trdinova 7, Krško, 
spričevalo 2. letnika Gimnazije Brežice, 
izdano leta 2011. gnn‑328233

Šporar Sandra, Vače 5, Vače, spričevalo 
4. letnika Gimnazije Poljane v Ljubljani, 
izdano leta 2006. gnr‑328308

Šporar Sandra, Vače 5, Vače, maturitetno 
spričevalo Gimnazije Poljane Ljubljana, 
izdano leta 2006. gnq‑328309

Štojs Maša, Goljarjeva pot 9, Ljubljana-
Šentvid, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, 
izdano leta 2011. gnl‑328335

Štrukelj Rene, Borštnikova 59, Maribor, 
spričevalo - zaključno Srednje trgovske šole 
Maribor, smer trgovec – prodajalec, izdano 
leta 2009. m‑402

Vodnik Mojca, Cesta na Ježah 34, 
Ljubljana-Polje, maturitetno spričevalo 
Srednje ekonomske šole Boris Kidrič 
Ljubljana, izdano leta 1983. gnn‑328358

Žigon Janez, Cikava 15, Grosuplje, 
letni spričevali za 3. in 4. letnik Srednje 
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdani leta 
1982 in 1983. gns‑328303

Žunkovič Ivan, Maistrova 5, Šentilj v 
Slov. goricah, spričevalo - zaključno EGŠ 
v Mariboru, smer avtoelektrikar, izdano leta 
1976. m‑419

Drugo preklicujejo 

Alpeaktiv d.o.o., Borovška cesta 74, 
Kranjska Gora, nakladnica številka: 
CTLT09205024349, ki so jo izdali pri 
Consoltainer Line Transport GmbH, julija 
2012. gnn‑328333

Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12, 
Trebnje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500029957002, izdajatelj Cetis d.d. 
gnt‑328352

Borger-Gremo d.o.o., Jalnova 
ulica 70, Ljubljana, licenca za vozilo, 
št. 004084/05169/539, št. vozila 
008/1017475, reg. št. LJ 96-7LN, izdala 
Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnk‑328240

Borger-Gremo d.o.o., Jalnova 
ulica 70, Ljubljana, licenca za vozilo, 
št. 0004084/05169/593, št. vozila 
007/1017484, reg. št. LJ UD-463, izdala 
Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnf‑328241

Borger-Gremo d.o.o., Jalnova 
ulica 70, Ljubljana, licenca za vozilo, 
št. 004084/05169/593, št. vozila 
011/1017493, reg. št. LJ MH-410, izdala 
Gospodarska zbornica Slovenije, leta 2008. 
gni‑328242

Borger-Gremo d.o.o., Jalnova ulica 
70, Ljubljana, licenca za vozilo, št. licence 
0004084/05169/569, št. vozila 002/1017479, 
reg. št. LJ 59-6CU, izdala Gospodarska 
zbornica Slovenije. gnd‑328243

Borger-Gremo d.o.o., Jalnova ulica 
70, Ljubljana, licence za vozilo, št. licence 
0004084/05169/539, št. vozila 004/1017481, 
reg. št. LJ HM-169, izdala Gospodarska 
zbornica Slovenije. gnc‑328244

Damiš Zvonko, Prvomajska 5A, Maribor, 
potrdilo o usposabljanju, št. 739 USO2 – 
zidar za zidanje in ometavanje, izdano leta 
1996. m‑410

Debevec Vanja, Ulica bratov Učakar 
82, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 30801757, izdala Medicinska fakulteta 
Maribor. m‑433

Dominc Aleksander, Čufarjeva ulica 
29, Ptuj, potrdilo o opravljenem izpitu za 
strojnika težke gradbene mehanizacije, 
št. 455, leta 1992 izdala Ljudska univerza 
Ptuj. m‑436

Fijavž Emilijan s.p., Bukovlje 15, 
Stranice, potrdilo za Predraga Lazarević, 
št. 006758/BGD61-16-7474/2007, z 
veljavnostjo do 27. 9. 2012. gns‑328328

Frangež Srečko, Zg. Jablane 11, 
Cirkovce, vozniško kartico, številka 
1070500003581001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnx‑328248

Furek Danilo, Vas 32A, Hajdina, potrdilo 
o opravljenem izpitu za viličarja, št. 695/01, 
izdano 11. 5. 2001. m‑428

Hamler Monika, Trate 28, Dokležovje, 
Beltinci, študentsko izkaznico, št. 37001228, 
izdala Veterinarska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani. gnx‑328348

Inženirska zbornica Slovenije, Jarška 
cesta 10, 1000 Ljubljana, enotni žig z 
vsebino: Franci VRHOVEC, univ.dipl.inž.
geod., IZS Geo0069. Ob‑3862/12

Jančič Natalija, Ulica Toneta Melive 2, 
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, 
št. 93642018, izdala FG Maribor, Univerza 
v Mariboru. gnu‑328351

Jelenko Luka, Dovže 58A, Mislinja, 
študentsko izkaznico, št. 21100015, izdala 
Fakulteta za družbene vede Univerze v 
Ljubljani. gne‑328267

Jereb Manja, Bizoviška cesta 
31A, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 18060086, izdala Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani. gnj‑328312

Jože Virant s.p.., Kozarišče 3, Stari trg 
pri Ložu, licenco, številka 007717/005, za 
vozilo M.A.N. TGX 18.480 4X2 LLS - U, 
registrska številka LJ SA-794. gns‑328353

Jožef Ksenija, Gregorčičeva 9, Brežice, 
študentsko izkaznico, št. 21000394, izdala 
Univerza v Ljubljani. gnv‑328325
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Kikić Mladen, Ulica Stefana 
Prvovenčanog 25a, Doboj, Bosna in 
Hercegovina, certifikat NPK za voznike v 
cestnem prometu, št. 2672, izdala Obrtna 
zbornica Slovenije, leta 2008. gnp‑328310

Kovač Mateja, Ramovševa 57, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 25090047, izdala 
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. 
gnl‑328339

Krajnc Gregor, Ciglence 6, Spodnji 
Duplek, študentsko izkaznico, št. G1007808, 
izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. 
m‑440

Kreft Končina Tim, Tacenska cesta 
117, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 27111238, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
gnw‑328324

Lešnik Tina, Ulica Janeza Šmida 8, 
Jesenice, študentsko izkaznico, št. 27111170, 
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko 
Univerze v Ljubljani. gnm‑328234

Malovič Maruša, Mestni Vrh 17a, Ptuj, 
študentsko izkaznico, št. 01011620, izdala 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
gnk‑328311

Marinka Piškur s.p., Škovec 16, Velika 
Loka, izvod licence, št. 010164/002, za 
mednarodni cestni prevoz blaga za najem 
ali plačilo, izdana leta 2012, izdajateljica 
Obrtna zbornica Slovenije. gnc‑328327

Muherina Meliha, Sremič 11, Krško, 
študentsko izkaznico, št. 21100201, izdala 
Fakulteta za družbene vede Univerze v 
Ljubljani. gnr‑328304

Mulaibramović Adil, Groharjeva ulica 9, 
Maribor, certifikat o opravljenem preizkusu 

znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij, 
NPK, št. 0008523. m‑434

Plešej Matej, Župančičeva 18, Brežice, 
študentsko izkaznico, št. 18081175, izdala 
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnb‑328345

SBS trgovina d.o.o., Kočevska cesta 
20, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500016581000, izdana na ime 
Andrej Novak, zaposlen v SBS trgovina 
d.o.o. gnr‑328354

Viduč Špela, Most na Soči 43, Most na 
Soči, študentsko izkaznico, št. 21100165, 
izdala Fakulteta za družbene vede, Univerza 
v Ljubljani. gny‑328301

Vukolić Danijela, Cesta zmage 92, 
Maribor, prilogo k diplomi, št. D07471, izdala 
EPF Maribor, leta 2003. m‑435
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