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Javni razpisi

Št. 2130-12-0244 Ob-5046/12

Popravek
Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-

nologijo objavlja popravke Tretjega javnega 
razpisa za spodbujanje začetnih investicij in 
ustvarjanja novih delovnih mest na območju 
občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Čr-
nomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2012 in 
2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 87 dne 16. 11. 2012, Ob-4817/12:

1. Pri poglavju 2.13. Posebni pogoji za 
investicije v turizem se popravi 3. točka 
tako, da glasi:

»Prejemnik sredstev bo nastanitveni 
obrat, za katerega je v okviru tega razpisa 
pridobil sredstva, v skladu s predpisi s po-
dročja gostinske dejavnosti (veljavni Zakon 
o gostinstvu, pravilniki) registriral pri pristoj-
nemu organu v 30 dneh po končanju inve-
sticije oziroma najkasneje do 30. 1. 2014, 
če se investicija zaključi v letu 2013 in naj-
kasneje do 30. 1. 2015, če se investicija 
zaključi v letu 2014. Prejemnik sredstev bo 
nastanitvene kapacitete oddajal turistom 
najmanj 5 let po zaključku investicije.«

2. V poglavju 2.20. Zaupna narava doku-
mentacije se spremeni prvi odstavek tako, 
da glasi:

»Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na 
Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih 
investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 
na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, 
Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel 
za leti 2013 in 2014, so javni, razen tisti, 
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno 
skrivnost.«

3. V poglavju 2.22. Izločitev vlog se drugi 
odstavek spremeni tako, da glasi:

»Vloga se zavrže tudi, če
– je bil-a z dopolnitvijo spremenjen-a 

(10. člen Uredbe o postopku, merilih in na-
činih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog, 
Uradni list RS, št. 56/11):

– višina zaprošenih sredstev,
– del vloge, ki se veže na tehnične 

specifikacije predmeta vloge in /ali
– elementi vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede 
na preostale vloge, ki so kandidirale na tem 
javnem razpisu

– je bil vlagatelj pozvan k dopolnitvi vlo-
ge, vendar:

– vloge ni dopolnil pravočasno,
– je ni dopolnil ustrezno (v skladu 

s pozivom za dopolnitev) ali
– je sploh ni dopolnil.«

V tretjem odstavku istega poglavja se 
črta točka 9, točka 10 pa postane točka 9.

Ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo

Št. 1410-11/2012/1 Ob-5039/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Ura-
dni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), 
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZO-
IPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
87/11 – ZAvMS in 47/12), Zakona o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika (Uradni list 
RS, št. 96/02) in Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01) ter skladno s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kul-
turnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), 
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 109/02, 25/04, 104,05 in 38/12) 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) 
objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov za 

razširjanje programskih vsebin, 
namenjenih senzorno oviranim v njim 

prilagojenih tehnikah, ter za razvoj 
tehnične infrastrukture, namenjene 
senzorno oviranim, ki jih bo v letu 

2013 financirala Republika Slovenija iz 
proračuna, namenjenega za kulturo  

(projektni razpis, oznaka JPR-SO-2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
istrova ulica 10, Ljub ljana.

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je 
financiranje programskih vsebin in razvoja 
tehnične infrastrukture invalidskih organiza-
cij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem 
interesu na področju kulture.

2. Področje in cilj razpisa
2.1 Področje razpisa
2.1.1 Ustvarjanje in razširjanje program-

skih vsebin, namenjenih senzorno oviranim 
v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustre-
zne tehnične infrastrukture.

2.1.2 Prilagajanje in izdajanje knjig 
v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje 
zvočnih knjig.

Projekti pod točkama 2.1.1 in 2.1.2 se 
sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu, 
in sicer iz sredstev državnega proračuna.

2.2 Cilj razpisa
Cilj razpisa je zagotoviti podporo raz-

širjanju in povečanju raznolikosti program-

skih vsebin, namenjenih senzorno oviranim 
v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti 
podporo razvoju ustrezne tehnične infra-
strukture za razširjanje programskih vsebin, 
namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje 
pogojev enakih možnosti za delovanje na 
kulturnem področju s preseganjem ovirano-
sti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje 
dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno 
ovirane.

Posebna načela kulturne politike na tem 
področju so:

– načelo sub jektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-

pisu: za sofinanciranje programskih vse-
bin, namenjenih senzorno oviranim v njim 
prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje 
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za 
njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske 
organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, 
naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v jav-
nem interesu na področju kulture.

4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri 

izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Brail-
lovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvoč-
nih knjig bo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport upoštevalo nasle-
dnje kriterije:

4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost 

in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske 

kulture in jezika ter slovenskega znakov-
nega jezika,

– pomen za ohranjanje slovenske naci-
onalne in kulturne identitete ter za kulturno 
raznolikost.

4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezen-

tativnost invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odsto-

tek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih 
virov,

– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pri-
pisati komercialnega namena oziroma na-
mena ustvarjanja dobička,

– ali objava programske vsebine spod-
buja kulturo javnega dialoga,

– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidi-
ra za pridobitev sredstev pri drugih mini-
strstvih.

4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične 
infrastrukture bo Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport upoštevalo na-
slednje kriterije:
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4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta teh-

nične infrastrukture za prijavitelja projekta, 
državo oziroma posamezno regijo ali lokal-
no skupnost,

– izpolnjevanje minimalnih tehničnih 
standardov.

4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezen-

tativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev la-

stnega sistema preseganja komunikacijskih 
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in 
nadgradnjo tehnologije za praktično upo-
rabnost programskih vsebin, namenjenih 
slepim in slabovidnim uporabnikom.

4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhone-
me:

– ali ima predlagatelj priznano reprezen-
tativnost invalidske organizacije,

– ali gre za postavitev in dopolnitev la-
stnega sistema informiranja gluhih in na-
glušnih državljanov, za vzdrževanje in nad-
gradnjo obstoječe tehnologije in praktično 
uporabnost programov za te uporabnike.

4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v po-

stopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni 
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem 
redu od doseženega najvišjega števila točk 
navzdol, do porabe sredstev.

4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje 
programskih vsebin ter sofinanciranje prila-
gajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter 
prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig

Temeljni ter prednostni kriteriji so ovre-
dnoteni s točkami in na ocenjevalnih listih 
dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od 
temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 
1 do 5. Vsak od prednostnih kriterijev ima 
1 točko.

4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje 
razvoja tehnične infrastrukture

Vsak od dveh temeljnih kriterijev je oce-
njen s točkami od 1 do 5. Vsak prednostni 
kriterij ima 1 točko.

Strokovna komisija si pridržuje pravico 
do spremembe zneska predvidenih sred-
stev za sofinanciranje programskih vsebin 
in razvoja tehnične infrastrukture glede na 
število prijav.

4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vse-

bin ter za razvoj tehnične infrastrukture:
– reference prijavitelja na tem področju.
4.4.2 Za sofinanciranje knjig v Braillovi 

pisavi in zvočnih knjig:
– reference prijavitelja na tem področju 

in seznam objavljenih knjig.
5. Vrednost razpoložljivih sredstev: okvir-

na vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih za projektni razpis za leto 2013 je 
182.908,00 EUR, oziroma toliko, kot je vre-
dnost proračunske postavke »6438 – Pro-
gramske vsebine in razvoj tehnične infra-
strukture za senzorno ovirane« v sprejetem 
proračunu ali rebalansu proračuna za leto 
v katerem se izvaja razpis.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2013 
v skladu z določbami Zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leti 2013 in 2014.

7. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa 
z oznako JPR-SO-2013 se objavi v Ura-
dnem listu RS, št. 93 z dne 7. 12. 2012 in 
na spletnih straneh Ministrstva za izobraže-

vanje, znanost, kulturo in šport (http://www.
mizks.gov.si/). Razpis poteka do 8. 1. 2013.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – program-

ske vsebine ter razvoj tehnične infrastruktu-
re, namenjene senzorno oviranim,

– prijavni obrazec z izjavami – prilaga-
janje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter 
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig,

– ocenjevalni list za programske vsebine 
ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi 
pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih 
knjig,

– ocenjevalni list za razvoj tehnične in-
frastrukture.

Razpisno dokumentacijo lahko predla-
gatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni 
pisarni Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport na Maistrovi 10, med 
uradnimi urami: ponedeljek in petek od 9. 
do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. 
do 16. ure.

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
http://www.mizks.gov.si/, na kateri najdejo 
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
javnega razpisa (zakonski in podzakonski 
akti, imena članov strokovnih komisij …).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport mora na pisno zahtevo 
v času razpisnega roka zainteresiranim pri-
javiteljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem 

prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, ki so določeni 
v razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt 
mora predlagatelj izpolniti svoj prijavni obra-
zec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. 
Vloga mora biti predložena na naslov: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, do 8. 1. 
2013, oziroma najpozneje ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici z oznako na sprednji strani: Ne od-
piraj – prijava na javni razpis JPR-SO-2013.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naved-
ba predlagatelja: naziv in naslov, oziroma 
sedež.

Vloge, ki bodo prispele po datumu iz 
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepo-
zne. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse prepozne in 
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ne bo vloži-
la upravičena oseba.

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

10. Pristojni uslužbenec za dajanje infor-
macij in pojasnil

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij 
in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/369-58-55, 
elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.

Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. 
do 12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. 
do 16. ure.

11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: 
zainteresirane osebe lahko razpisno doku-
mentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport bo po odpiranju vlog iz na-

daljnjega postopka izločilo vse prepozne 
vloge in vloge, ki jih ne bo vložila upravi-
čena oseba.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa 
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku 
odpiranja in dopolnjevanja vlog.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 331-26/2007/14 Ob-5044/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Repu-

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

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 
(Uradni list RS, št. 28/11,37/11-popr., 103/11 
in 87/12, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj po-
deželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spre-
menjene z Uredbo Evropskega parlamenta 
in Sveta (EU) št. 1312/2011 z dne 19. de-
cembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb 
o finančnem upravljanju za nekatere države 
članice, ki imajo ali jim grozijo resne teža-
ve v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo 
(UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1; v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES) 
in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju 
skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 
9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 o podpori za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spre-
menjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spre-
membi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o po-
drobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 
z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi neka-
terih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) 
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v na-
daljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),

– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrob-
nih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zve-
zi z ukrepi podpore za razvoj podeželja 
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8) zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012 
o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 o do-
ločitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja 
kontrolnih postopkov in navzkrižne skladno-
sti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj pode-
želja (UL L št. 48 z dne 21. 2. 2012, str.7; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis 
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(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),

– Sporočila Komisije – Smernice sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem bese-
dilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES),

– Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 
o strateških smernicah Skupnosti za razvoj 
podeželja (programsko obdobje 2007–2013) 
(UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, str. 20), 
zadnjič spremenjenega s Sklepom Sveta 
z dne 19. januarja 2009 o spremembah 
Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah 
Skupnosti za razvoj podeželja (programsko 
obdobje 2007–2013) (UL L 30 z dne 31. 1. 
2009, str. 112) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 
Sveta 144/2006/ES),

– Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je 
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič 
spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadalj-
njem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja

6. javni razpis
za Ukrep 312 – Podpore ustanavljanju  
in razvoju mikropodjetij za leto 2012
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 Podpora 
ustanavljanju in razvoju mikropodjetij v okviru PRP 2007–2013. 

Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.000.000 EUR. Sredstva se 
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer: 

– 6.750.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU,

– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba. 

Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega znaša 
delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije 
pa 25 %. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa: Javni razpis je odprt od 8. 12. 2012 do vključno 16. 1. 2013 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do 
sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičeni so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 
naložbe, ki so nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 
1. januarja 2007 naprej do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: S podporo ustanavljanju in razvoju mikropodjetij pospešiti ustanavljanje novih delovnih 
mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju 
podjetništva na podeželju.

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

2. Predmet podpore
2.1 V skladu z 68. členom ter sedmim in 

osmim odstavkom 69. člena Uredbe PRP 
je predmet podpore v okviru tega javnega 
razpisa naložba v registrirana mikropodjetja 
na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma 
ohranjajo delovna mesta in povečujejo do-
hodek podeželskega prebivalstva in katerih 
naložba se nanaša na opravljanje naslednjih 
dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejav-
nosti (SKD) Statističnega urada Republike 
Slovenije (SURS):

2.1.2 področje C – Predelovalne dejav-
nosti:

2.1.2.1 oddelek 13 Pro izvodnja tekstilij,
2.1.2.2 oddelek 14 Pro izvodnja oblačil,
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2.1.2.3 oddelek 15 Pro izvodnja usnja, 
usnjenih in sorodnih izdelkov,

2.1.2.4 oddelek 16 Obdelava in predela-
va lesa; pro izvodnja izdelkov iz lesa, plute, 
slame in protja, razen pohištva (razen za 
določene izdelke objavljene na spletni strani 
MKO in ARSKTRP (Priloga 1: Seznam pro-
izvodov prve stopnje predelave lesa)),

2.1.2.5 oddelek 17 Pro izvodnja papirja in 
izdelkov iz papirja,

2.1.2.7 oddelek 21 Pro izvodnja farma-
cevtskih surovin in preparatov,

2.1.2.8 oddelek 22 Pro izvodnja izdelkov 
iz gume in plastičnih mas,

2.1.2.9. oddelek 23 Pro izvodnja nekovin-
skih mineralnih izdelkov,

2.1.2.10 oddelek 25 Pro izvodnja kovin-
skih izdelkov (razen strojev, naprav in po-
doddelka 25.4 Pro izvodnja orožja in stre-
liva),

2.1.2.11 oddelek 26 Pro izvodnja raču-
nalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,

2.1.2.12 oddelek 27 Pro izvodnja elek-
tričnih naprav,

2.1.2.13 oddelek 28 Pro izvodnja drugih 
strojev in naprav,

2.1.2.14 oddelek 29 Pro izvodnja motor-
nih vozil, prikolic in polprikolic,

2.1.2.15 razred 30.99 Pro izvodnja vpre-
žnih in drugih vozil,

2.1.2.16 oddelek 31 Pro izvodnja pohi-
štva,

2.1.2.17 oddelek 32 Druge raznovr-
stne predelovalne dejavnosti,

2.1.2.18 oddelek 33 Popravila in monta-
ža strojev in naprav;

2.1.3 področje D – Oskrba z električno 
energijo, plinom in paro:

2.1.3.1 oddelek 35 Oskrba z električno 
energijo, plinom in paro;

2.1.4 področje E – Oskrba z vodo; ravna-
nje z odplakami in odpadki: saniranje okolja;

2.1.5 področje I – Gostinstvo:
2.1.5.1 oddelek 55 – Gostinske nastani-

tvene dejavnosti,
2.1.6 področje M – Strokovne, znanstve-

ne in tehnične dejavnosti:
2.1.6.1 oddelek 75 – Veterinarstvo;
2.1.7 področje P – Izobraževanje:
2.1.7.1 razred 85.10 Predšolska vzgoja,
2.1.7.2 razred 85.52 Izobraževanje, iz-

popolnjevanje in usposabljanje na področju 
kulture in umetnosti,

2.1.7.3 razred 85.59 Drugje nerazvršče-
no izobraževanje;

2.1.8 področje Q – Zdravstvo in socialno 
varstvo:

2.1.8.1 oddelek 87 Socialno varstvo 
z nastanitvijo,

2.1.8.2 oddelek 88 Socialno varstvo brez 
nastanitve;

2.1.9 področje S – Druge dejavnosti:
2.1.9.1 podrazred 96.090 Čuvanje, oskr-

ba in nega hišnih živali.«.
3. Vlagatelji
3.1 V skladu s prvim odstavkom 70. čle-

na Uredbe PRP so vlagatelji mikropodjetja, 
ki so:

3.1.1. samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu 
sedeža dejavnega kmetijskega gospodar-
stva,

3.1.2 zavodi, gospodarske družbe ali za-
druge, ki nimajo sedeža dejavnosti na na-
slovu sedeža dejavnega kmetijskega gospo-
darstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti 
in niso dejavna kmetijska gospodarstva po 
zakonu, ki ureja kmetijstvo.«.

3.2 V skladu s tretjo točko prvega od-
stavka 71. člena Uredbe PRP mora biti vla-
gatelj registriran za opravljanje tiste dejav-
nosti, ki je predmet podpore. Registrirana 
dejavnost pomeni, da je podjetje vpisano pri 
pristojnem organu in ima pridobljeno davčno 
in matično številko.

3.3. V skladu z drugim odstavkom 
70. člena Uredbe PRP se za odgovorno 
osebo šteje samostojni podjetnik posame-
znik, zakoniti zastopnik gospodarske druž-
be, zadruge ali zavoda.

3.4 Zavod je upravičena oblika registra-
cije samo v primeru opravljanja dejavnosti 
veterinarstva, izobraževanja, zdravstva in 
socialnega varstva.

3.5 V skladu s 7. točko prvega od-
stavka 71. člena Uredbe PRP vlagatelj ob 
oddaji vloge ne sme presegati kriterijev za 
mikropodjetja definirana v tretjem odstavku 
člena 2, Priloge I k Uredbi 800/2008/ES 
(manj kot 10 zaposlenih in ne presega 
2.000.000 EUR letnega prometa in/ali letne 
bilančne vsote).

3.6 Vlagatelju se sredstva nakažejo 
na transakcijski račun v skladu s 35. čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZKme-1).

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

3.8 V skladu z dvanajstim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, 
ki je pravna oseba, razen občin, dejavnost, 
ki je predmet podpore registrirano na oze-
mlju Republike Slovenije.

3.9 V skladu s 6. točko prvega od-
stavka 71. člena Uredbe PRP se lokacija 
naložbe ne sme nahajati na naslovu dejav-
nega kmetijskega gospodarstva.

4. Pogoji in obveznosti
4.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob 

oddaji vloge na javni razpis
4.1.1 Splošni pogoji
4.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti vlogo 

v skladu z zahtevami iz tega javnega raz-
pisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije, vključno z vse-
mi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati 
podatke iz uradnih evidenc.

4.1.1.2 V skladu s 1. in 5. točko prvega 
odstavka 71. člena Uredbe PRP mora imeti 
vlagatelj sedež dejavnosti in lokacijo nalož-
be izven naselij, ki imajo v skladu s Sklepom 
Državnega zbora Republike Slovenije1 in 
Sklepom Vlade Republike Slovenije2, status 
mesta. Meje teh naselij so na spletni strani: 
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.

120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz ka-
terega je razvidna namembnost objekta, ki 
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene 
naložbe.

4.1.1.3.2 Za izvedbo naložbe, za katero 
pridobitev gradbenega dovoljenja ni potreb-
na, ampak se bo izvedla v že obstoječem 
objektu, mora imeti vlagatelj pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje za ob-
stoječi objekt ali pravnomočno uporabno do-
voljenje, iz katerega je razvidna namemb-
nost objekta, ki mora biti v skladu z dejav-
nostjo prijavljene naložbe. Kolikor vlagatelj 
nima pridobljenega ustreznega uporabnega 
dovoljenja, bo le-tega moral pridobiti najka-
sneje do zaključka naložbe.

4.1.1.4 V skladu s četrtim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj imeti 
poravnane vse davke in prispevke do dr-
žave.

4.1.1.5 V skladu s petim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije.

4.1.1.6 V skladu s šestim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je fizič-
na oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.

4.1.1.7 Če se vlagatelj v skladu s predpi-
si, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za na-
ročnika, mora v skladu z drugim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, za stroške vseh 
istovrstnih 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. Kadar se 
odloči za ponudnika, ki ni cenovno najugo-
dnejši, mora pisno utemeljiti izbor. Pri izved-
bi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali 
posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelova-
nja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih 
pogojih sodelovanja.

4.1.1.8 V skladu s sedmim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP mora biti iz do-
kumentacije razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije za priznani in nepriznani del 
naložbe (finančna konstrukcija naložbe 
v prijavnem obrazcu mora biti izpolnjena in 
seštevek mora dati skupno vrednost nalož-
be.) Vlagatelj mora v vlogi dokazati finančno 
pokritost naložbe.

4.1.1.9 Vlagatelj mora biti lastnik nepre-
mičnine, kjer poteka naložba, ali imeti za 
navedeno nepremičnino sklenjen 10 ali več-
letni najem ali za to obdobje ustanovljeno 
stavbno pravico v korist vlagatelja.

4.1.1.10 Če vlagatelj kandidira za prido-
bitev sredstev samo za del naložbe, morajo 
biti v skladu z osmim odstavkom 120. člena 
Uredbe PRP iz priložene projektne doku-
mentacije razvidni:

4.1.1.10.1 popis del in stroškov, ki se 
nanaša na celotno naložbo,

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

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

4.1.1.11 V skladu z devetim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP se v primeru kan-
didiranja 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, od vseh 
skupnih stroškov gradnje celotnega objek-
ta kot upravičeni stroški priznajo le stroški 
v sorazmernem deležu glede na neto tlori-

1 Sklep Državnega zbora Republike Slo-ve-
nije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo 
status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v 
času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00).

2 Sklep Vlade Republike Slovenije o podeli-
tvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 121/05).

4.1.1.3 V skladu z 2. točko prvega od-
stavka 71. člena Uredbe PRP mora vlagatelj 
zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objek-
tov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim 
popisom del, ki jo pripravi odgovorni projek-
tant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izved-
bo naložbe.

4.1.1.3.1 Za izvedbo naložbe, ki zah-
teva pridobitev gradbenega dovoljenja, 
mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 
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sno površino objekta, ki jo upravičeni pro-
stori zasedajo.

4.1.1.12 V skladu s 4. točko prvega od-
stavka 71. člena Uredba PRP mora vla-
gatelj imeti izdelan poslovni načrt oziroma 
program dela v skladu s priročnikom, ki je 
objavljen na spletni strani MKO: http://www.
mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsk-
trp.gov.si/. Izkazana mora biti ekonomska 
upravičenost naložbe. Kot ekonomska upra-
vičenost naložbe se šteje, da je kumulativen 
denarni tok pozitiven.

4.1.1.13 V skladu z drugim odstavkom 
71. člena Uredbe PRP se podpora dodeli 
enostavnim in zahtevnim naložbam. Nalož-
be, katerih skupna vrednost ob prijavi na 
javni razpis ne presega 50.000 EUR (brez 
DDV), se štejejo kot enostavne naložbe, 
zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih 
skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez 
DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi 
program dela, pri zahtevnih pa poslovni na-
črt v skladu s priročnikom, ki je objavljen na 
spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ 
in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/.

4.1.1.14 V skladu s tretjim odstavkom 
71. člena Uredbe PRP pri naložbah v obno-
vljive vire energije za prodajo, predračunska 
vrednost naložbe, v primeru pridobivanja 
električne energije, ob prijavi na javni raz-
pis, ne sme preseči 1.000.000 EUR (brez 
DDV) oziroma v primeru pridobivanja toplo-
tne energije ne sme preseči 400.000 EUR 
(brez DDV).

4.1.1.15 V skladu s četrtim odstavkom 
71. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno 
varstvena družina, delo zasebnega vzgo-
jitelja) ob dokončanju naložbe izpolnjevati 
pogoje za vpis v razvid izvajalcev javno ve-
ljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
na ministrstvu pristojnem za vzgojo in izo-
braževanje.

4.1.1.16 V skladu s petim odstavkom 
71. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki 
kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v opravljanje socialnovarstvene storitve za 
starostnike ali invalide, izpolnjevati nasle-
dnje:

4.1.1.16.1 najpozneje do konca naložbe 
izpolnjevati predpisane pogoje za opravlja-
nje te storitve v skladu s predpisi, ki urejajo 
socialno varstvo, in

4.1.1.16.2 pridobiti pozitivno mnenje So-
cialne zbornice Slovenije za predviden pro-
gram opravljanja storitve.

4.1.1.17 V skladu z osmim odstavkom 
109. člena Uredbe PRP lahko vlagatelj za 
isti namen na tem razpisu kandidira z največ 
eno vlogo.

4.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upra-
vičenec v zvezi z naložbo od izdaje odločbe 
o pravici do sredstev do zaključka naložbe

4.2.1 V skladu s prvim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP morajo biti grad-
bena in obrtniška dela opravljena v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ure-
janje prostora, varstvo kulturne dediščine in 
varstvo okolja.

4.2.2 V skladu z desetim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba 
zaključena pred oddajo zahtevka za izpla-
čilo sredstev.

4.2.3 Rok za vložitev zahtevka za izpla-
čilo sredstev se določi v odločbi o pravici 
do sredstev.

4.2.4 V skladu z enajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok 

za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, 
ki se lahko določi v odločbi, 30. junij 2015.

4.2.5 V skladu s prvim odstavkom 
123. člena Uredbe PRP upravičenec vla-
ga zahtevke za izplačilo sredstev v rokih, 
določenih v odločbi o pravici do sredstev. 
Če upravičenec ne odstopi od pravice do 
sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in 
zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo 
do sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa 
za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti 
in naslednje koledarsko leto.

4.2.6 V skladu z drugim odstavkom 
120. člena Uredbe PRP, pri izvedbi naložbe 
ne sme sodelovati s podjetji ali posamezni-
ki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko 
prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja.

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

4.3.1 V skladu s prvim odstavkom 
127. člena Uredbe PRP se sredstva izpla-
čajo na podlagi zahtevka upravičenca za 
izplačilo sredstev.

4.3.2 V skladu s prvo točko šestega od-
stavka 71. člena Uredbe PRP mora upravi-
čenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo (po 
končani naložbi) ohraniti ali povečati šte-
vilo zaposlenih. Izhodiščno stanje za novo 
ustvarjena delovna mesta je število zapo-
slenih, ki so osnova za določitev velikosti 
podjetja (letno število delovnih enot). Za 
mikropodjetja, ki v času oddaje vloge ni-
majo zaposlenih, velja, da morajo imeti ob 
zaključku naložbe vsaj eno delovno mesto. 
Delovno mesto mora biti neposredno po-
vezano s to naložbo, ustvarjeno mora biti 
najkasneje ob oddaji zahtevka za izplačilo 
sredstev. Delovno razmerje mora biti skle-
njeno najmanj za obdobje enega leta za pol-
ni delovni čas. Skupno število zaposlenih, 
vključno z novimi delovnimi mesti se mora 
vzdrževati še pet let po zaključku naložbe. 
Ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 
mora priložiti dokazilo o zaposlitvi. V primeru 
samostojnega podjetnika posameznika se 
samozaposlena oseba šteje za eno delovno 
mesto. Kolikor je samozaposlena oseba za-
poslena za krajši delovni čas, se šteje temu 
primerno tudi delovno mesto (popoldanski 
s.p. se šteje samo 0,5 delovnega mesta).V 
primeru naložb v pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov iz točke 2.1.3 tega javne-
ga razpisa, ne velja obveznost o povečanju 
števila zaposlenih.

4.3.3 Če se upravičenec šteje za na-
ročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje, mora v skladu z devetim odstav-
kom 121. člena Uredbe PRP predložiti sklep 
o začetku postopka oddaje javnega naročila 
in ostala bistvena dokazila o izvedenem po-
stopku javnega naročanja ter kopijo ponud-
be izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo 
pogodbe.

4.3.4 V skladu z dvanajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi pred-
računi, računi in druga dokazila glasiti na 
upravičenca.

4.3.5 V skladu s trinajstim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi raču-
ni in vsa dokazila predložena v slovenskem 
jeziku. Kolikor so priloge in dokazila prilože-
na v vlogi na ta javni razpis napisana v tu-
jem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod 
v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. 
Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na 
zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod.

4.3.6 Pred vložitvijo zahtevka mora biti, 
v skladu s četrtim odstavkom 127. člena 
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Uredbe PRP, naložba/aktivnost, na katero 
se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, 
zaključena in vsi računi plačani. Zahtevku 
za izplačilo sredstev mora upravičenec pri-
ložiti:

Št. Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev

1 Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev” z natisnjeno identifikacijsko kodo, ki jo pridobi ob vnosu zahtevka 
za izplačilo v elektronski sistem ARSKTRP, skladno s točko 4.3.10. Hkrati se vloži tudi izpolnjen in podpisan obrazec 
PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je sestavni del zahtevka za izplačilo in v katerem se navede glavne opravljene 
aktivnosti.

2 Dokazila o zaključku naložbe (glej točko 4.3.7).

3 Izjavo upravičenca, da za naložbo, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu ni prejel drugih javnih sredstev RS ali EU. 

4 Originalni izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo računa.

5 Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka 
in druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo RS).

6 S strani izvajalca potrjene originalne začasne in končno gradbeno situacijo, ki je enaka dejanskemu stanju tudi v primeru 
gradnje na ključ, ki jo potrdijo tudi pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec.

7 Najmanj štiri fotografije objekta oziroma lokacije, na kateri je bila izvedena naložba, ki morajo prikazovati vse 
reprezentativne poglede na objekt.

8 Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazila, da je bil postopek 
izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi (sklep o začetku postopka oddaje javnega 
naročila, kopije ponudb in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma dobavitelji in ostala ustrezna dokazila o izvedenem 
postopku javnega naročanja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje). Zahtevek se mora ujemati z vlogo.

9 Dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev za izvajanje storitev v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, če je 
pridobil sredstva za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide.

10 Dokazila o številu ohranjenih delovnih mest oziroma o ustvarjenih novih delovnih mestih (potrdilo o zaposlitvi ali pogodba 
o zaposlitvi).

4.3.7 Kot dokazilo za dokončanje nalož-
be se šteje:

4.3.8 Upravičenec lahko vloži največ en 
zahtevek za izplačilo sredstev. Rok za vloži-
tev zahtevka za izplačilo sredstev se določi 
v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek 
se vloži na ARSKTRP na naslov: Dunaj-
ska 160, 1000 Ljub ljana.

4.3.9 V skladu s sedmim odstavkom 
127. člena Uredbe PRP se zahtevki za iz-
plačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 
5. oktobra in od 6. decembra do 31. decem-
bra. Zahtevki za izplačilo sredstev, posla-
ni med 6. oktobrom in 5. decembrom, se 
s sklepom zavržejo.

4.3.10 Skladno s tretjim odstavkom 
117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za 
izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca 
v elektronski sistem ARSKTRP in natisne 
z izpisom identifikacijske kode. Elektronski 
obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-

Št. Naložba Dokazilo o zaključku

1 gradbeno-obrtniška, ko je bilo za 
naložbo predhodno potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje

pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

2 gradbeno-obrtniška dela, ko za obnovo 
ni bila potrebna pridobitev gradbenega 
dovoljenja 

s strani izvajalca potrjena gradbena situacija, ki jo potrdita tudi pooblaščeni 
nadzorni organ in upravičenec

3 nakup opreme – pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
– vključitev opreme v opravljanje dejavnosti
– v primeru obnovljivih virov energije: dokazilo o vključitvi naprave v omrežje
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tronski sistem, se ne šteje za zahtevek za 
izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo 
sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi 
zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni 
razpis, odločba o odobritvi sredstev in raz-
pisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži 
v skladu s prvim odstavkom 114. člena 
Uredbe PRP.

4.3.11 V skladu z osmim odstavkom 
127. člena Uredbe PRP se sredstva izpla-
čajo na podlagi vloženega popolnega zah-
tevka za izplačilo sredstev, ki ustreza pred-
pisanim pogojem. Sredstva se izplačajo na 
transakcijski račun upravičenca, po opra-
vljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.

4.3.12 Če razlika med upravičenimi stro-
ški, ki se priznajo na podlagi vloženega zah-
tevka za izplačilo sredstev in višino stroškov, 
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za 
izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se 
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu 
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.

4.3.13 Nakazilo na transakcijski račun 
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku 
za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če 
zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti 
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo 
sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo 
pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni 
spor.

4.4 Splošne obveznosti in druge obve-
znosti, ki jih mora končni prejemnik sredstev 
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odo-
brenih sredstev

4.4.1 Označevanje naložbe: v skladu 
s štirinajstim odstavkom 121. člena Ured-
be PRP mora končni prejemnik sredstev 
zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih 
naložbah in projektih, sofinanciranih iz na-
slova ukrepov PRP 2007–2013, z ustre-
zno označitvijo v skladu z navodili, obja-
vljenimi na spletni strani MKO: http://www.
mko.gov.si/, in podrobnimi pravili o infor-
miranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI 
Uredbe 1974/2006/ES.

4.4.2 Vodenje evidenc in hramba do-
kumentacije: končni prejemnik sredstev 
mora, glede na 124. člen Uredbe PRP, za 
naložbo, za katero je prejel podporo, voditi 
dokumentacijo, določeno s tem javnim raz-
pisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po za-
dnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora 
v skladu s tretjim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP opravljati naložbeno dejav-
nost za katero je prejel sredstva še najmanj 
naslednjih pet let po izplačilu sredstev. Za 
to obdobje mora voditi dokumentacijo o na-
ložbi in o opravljanju dejavnosti. Upraviče-
nec mora v skladu s sedmim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop 
do dokumentacije o projektu ter omogočiti 
kontrole na kraju samem s strani ARSK-
TRP, MKO, nacionalnih in evropskih revi-
zijskih institucij kot tudi drugim nadzornim 
organom.

4.4.3 Poročanje ARSKTRP: v skladu 
s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe 
PRP mora končni prejemnik sredstev na 
ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in 
izpolnjevanju obveznosti še pet let od za-
dnjega izplačila sredstev. Obrazci za pri-
pravo poročila se objavijo na spletni strani 
ARSKTRP. V skladu s sedmim odstavkom 
71. člena Uredbe PRP, mora končni preje-
mnik sredstev na ARSKTRP poslati poročilo 
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
V skladu z drugim odstavkom 123. člena 
Uredbe PRP, končnemu prejemniku sred-
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stev, ki v določenem roku ne predloži po-
ročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti, ARSKTRP izda poziv, v kate-
rem mu določi dodatni rok za predložitev 
poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju 
obveznosti. Kolikor končni prejemnik sred-
stev ne predloži poročila o doseganju ci-
ljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega 
odstavka 121. člena Uredbe PRP v roku iz 
poziva, mora v skladu s tretjim odstavkom 
123. člena Uredbe PRP, v proračun Republi-
ke Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih 
sredstev.

4.4.4 Predmet podpore: po tem razpi-
su se mora v skladu z drugim odstavkom 
121. člena Uredbe PRP uporabljati izključno 
za namen in dejavnost, za katero so bila 
sredstva dodeljena.

4.4.5 Naložbena dejavnost: za katero 
končni prejemnik po tem razpisu prejme 
sredstva, se mora v skladu s tretjim od-
stavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati 
še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izpla-
čilu sredstev. V tem obdobju ne sme uva-
jati bistvenih sprememb kot so določene 
v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES oziroma 
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme upo-
rabljati v nasprotju z namenom dodeljenih 
sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun 
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi v skladu z 57. členom 
ZKme-1.

4.4.6 Končni prejemniki sredstev, ki so 
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma na-
ložbe in znesek odobrenih javnih sredstev 
se v skladu z osmim odstavkom 121. člena 
Uredbe PRP objavijo na spletni strani MKO 
in ARSKTRP.

5. Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP ve-

ljajo naslednje omejitve sredstev:
5.1 Upravičenci lahko pridobijo sredstva 

za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi po-
samezne vloge samo iz enega ukrepa po 
Uredbi PRP.

5.2 Sredstva se ne odobrijo upravičencu, 
ki je za iste upravičene stroške, kot jih nava-
ja v vlogi na ta razpis in zahtevku za izpla-
čilo sredstev, že prejel sredstva državnega 
proračuna Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske unije oziroma druga javna sred-
stva.

5.3 Sredstva se ne dodelijo za naložbe 
zunaj območja Republike Slovenije.

6. Upravičeni stroški
6.1 Upravičeni stroški
6.1.1 V skladu s prvim odstavkom 

69. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški:

Št. Upravičeni strošek

Investicijski stroški

1 Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, 
prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

2 Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti.

3 Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem 
besedilu: IKT). Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, 
montaže opreme).

Splošni stroški

1 Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, 
stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in 
nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe.
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6.2 Nastanek upravičenih stroškov
6.2.1 V skladu 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).

6.2.2 V skladu s petim odstavkom 
69. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški 
naložbe samo stroški, nastali po datumu iz-
daje odločbe o pravici do sredstev do vloži-
tve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

6.2.3 V skladu s šestim odstavkom 
69. člena Uredbe PRP so do podpore upra-
vičeni tudi splošni stroški, nastali od 1. janu-
arja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev.

6.3 Stroški, ki niso upravičeni do sofi-
nanciranja

6.3.1 Poleg neupravičenih stroškov, do-
ločenih v tretjem odstavku 71. člena Uredbe 
1698/2005/ES, do podpore v skladu s tre-
tjim odstavkom 69. člena Uredbe PRP niso 
upravičeni tudi naslednji stroški:

6.3.1.1 naložbe v raziskave in razvoj pro-
duktov,

6.3.1.2 plačilo davkov, carin in dajatev 
pri uvozu,

6.3.1.3 prevozna in transportna sredstva, 
razen delovnih strojev,

6.3.1.4 stroški poslovanja (npr. tudi stro-
ški vzdrževanja in najema, itd.),

6.3.1.5 bančni stroški in stroški garancij,
6.3.1.6 nakup rabljene opreme,
6.3.1.7 nakup kmetijske mehanizacije in 

opreme,
6.3.1.8 nakup gradbene mehanizacije in 

opreme,
6.3.1.9 naložbe v prostore za zasebno 

rabo,
6.3.1.10 predelava živilskih pro izvodov, 

katerih surovina so kmetijski pro izvodi,
6.3.1.11 splošni upravni stroški.
6.3.2 V skladu s četrtim odstavkom 

69. člena Uredbe PRP do sredstev niso 
upravičena podjetja v težavah v skladu 
s Sporočilom Komisije 244/2004/ES.

7. Merila za ocenjevanje vlog
7.1 V skladu s prvim odstavkom 72. čle-

na Uredbe PRP so do sofinanciranja upravi-
čeni izbrani projekti, katerih vloge so popol-
ne in izpolnjujejo zahtevane pogoje.

7.2 V skladu z drugim odstavkom 72. čle-
na Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi 
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje 
točk, določene v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo 
vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki do-
sežejo višje število točk, do porabe sredstev 
za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju 
vlog se upoštevajo naslednja merila:

Merila Najvišje možno 
število točk

I. Razvojna ogroženost 8

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije, na podlagi Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti 
za programsko obdobje 2007 – 2013

3

Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji 5

II. Ekonomski vidik 51

Čisti prihodki od prodaje v EUR 6

Intenzivnost obravnavane naložbe 6

Vlagatelju so že dodeljena sredstva iz ukrepa 312 v obdobju 2007–2013 7

Donosnost sredstev 10

Dolgoročno finančno ravnovesje 7

Raziskovalna dejavnost podjetja 5

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 10

III. Družbeno socialni vidik 41

Naložba v obnovljive vire energije 8

Delež zaposlenih žensk v podjetju 3

Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji: 5

Vpliv naložbe na okolje: 5

Število novoustvarjenih delovnih mest 10

Novoustanovljeno podjetje 10

Skupaj I.-III. 100

IV. Zakon o Triglavskem narodnem parku 10

Naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka 10

V. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 10

Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije 10

IV. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 10

Naložba se bo izvedla na območju iz 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 10

SKUPAJ 110
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7.3 V skladu s četrtim odstavkom 
115. člena Uredbe PRP se vloge na javni 
razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril. 
Sredstva se dodelijo samo vlogam na javni 
razpis, ki dosežejo z javnim razpisom posta-
vljeni prag minimalnega števila točk in sicer 
po vrstnem redu višine prejetih točk, do po-
rabe sredstev za posamezni javni razpis. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi 
prijavnega obrazca in druge z razpisom zah-
tevane dokumentacije. Najvišje možno šte-
vilo točk je 110. Spodnja vstopna meja za ta 
javni razpis je 45 točk. Pri doseganju praga 
minimalnega števila točk se ne upoštevajo 
pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe 
na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010 – 2015, 9. člena Zakona o Triglavskem 
narodnem parku in 24. in 25. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja. 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.

7.4. V skladu s prvim in drugim odstav-
kom 118. člena Uredbe PRP pridobijo vloge, 
katerih lokacija naložbe se nahaja na ob-
močju občin Pomurske regije za izvajanje 
10. člena Zakona o razvojni podpori Pomur-
ski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list 
RS, št. 87/09), ne glede na ostala merila za 
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.

7.5 V skladu s četrtim in petim odstav-
kom 118. člena Uredbe PRP pridobijo vlo-
ge, katerih lokacija naložbe se nahaja na 
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), 
za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona 
o Triglavskem narodnem parku (Uradni list 
RS, št. 52/10), ne glede na ostala merila za 
izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk.

7.6. V skladu s šestim in sedmim od-
stavkom 118. člena Uredbe PRP pridobijo 
vloge, katerih lokacija na naložbe se na-
haja na območju iz 24. in 25. člena Zako-
na o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), ne glede 
na ostala merila za izbor, dodatnih deset 
odstotkov možnih točk.

7.7 V skladu z osmim odstavkom 
118. člena Uredbe PRP, lahko vloga na 
javni razpis pridobi največ dodatnih deset 
odstotkov možnih točk iz naslova izvaja-
nja predpisov iz 7.4, 7.5 in 7.6 točke tega 
javnega razpisa.

7.8 V skladu s petim odstavkom 115. čle-
na Uredbe PRP se v primeru, da imata na 
zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na 
javni razpis dve ali več vlog isto število pre-
jetih točk, se vloge na javni razpis odobri-
jo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog, 
glede na datum in čas (ura, minuta) ozna-
čen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma 
vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge 
na javni razpis. Če imata kljub temu na za-
dnjem mestu seznama ocenjenih vlog na 
javni razpis dve ali več isto število prejetih 
točk in so bile vloge vložene istočasno, se 
odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja.

7.9 Rangiranje prioritet točkovanja:
7.9.1 Število novoustvarjenih delovnih 

mest,
7.9.2 Naložba v obnovljive vire energije,
7.9.3 Novoustanovljeno podjetje,
7.9.4 Vpliv naložbe na okolje,
7.9.5 Raziskovalna dejavnost podjetja.
7.9.6 Stopnja brezposelnosti v okolju,
7.9.7 Razvojna ogroženost,
7.9.8 Čisti prihodki od prodaje,

7.9.9 Donosnost sredstev,
7.9.10 Dolgoročno finančno ravnovesje,
7.9.11 Intenzivnost obravnavane nalož-

be,
7.9.12 Delež zaposlenih žensk v pod-

jetju,
7.9.13 Podjetje je vpisano v register inva-

lidskih podjetij v Republiki Sloveniji,
7.9.14 Vlagatelju so že dodeljena sred-

stva iz ukrepa 312 v obdobju 2007 – 2013,
7.9.15 Bruto dodana vrednost na zapo-

slenega,
7.9.16 Naložba se izvaja na območju iz-

vajanja zakonov o razvojni podpori, v skladu 
s 118. členom Uredbe PRP.

7.10 Sredstva se dodeljujejo do porabe 
razpisanih sredstev na podlagi rangiranja 
popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjuje-
jo predpisana merila.

8. Finančne določbe
8.1 V skladu s prvim odstavkom 116. čle-

na Uredbe PRP se sredstva upravičencu 
odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do 
sredstev.

8.2 V skladu s tretjim odstavkom 116. čle-
na Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki 
nepovratnih sredstev.

8.3 Stopnja intenzivnosti podpore: 
V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 
73. člena Uredbe PRP podpora za name-
ne tega javnega razpisa znaša do vključno 
60 odstotkov celotnih upravičenih stroškov 
naložbe. V primeru, da se naložba nanaša 
na pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
iz točke 2.1.3 tega javnega razpisa, se pod-
pora poviša za 10 odstotnih točk.

Št. Vrsta naložbe Delež podpore 
v odstotkih

1 Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz 
točke 2.1.3 tega javnega razpisa

70

2 Vse ostale upravičene naložbe 60

8.4 Višina sofinanciranja za zgoraj ome-
njene naložbe, ki so upravičene do podpo-
re, za programsko obdobje izvajanja PRP 
2007–2013, je omejena kot sledi:

8.4.1 v skladu s petim odstavkom 73. čle-
na Uredbe PRP najnižji dodeljeni znesek 
pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR,

8.4.2 v skladu s prvim odstavkom 73. čle-
na Uredbe PRP se sredstva dodeljujejo na 
podlagi pravila de minimis. Končni preje-
mnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 
evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let oziroma prejemniki sredstev, ki delu-
jejo v cestnoprometnem sektorju, največ 
100.000 evrov v obdobju zadnjih treh pro-
računskih let. Pri dodeljevanju sredstev se 
upošteva Uredba 1998/2006/ES,

8.4.3 v skladu z drugim odstavkom 
73. člena Uredbe PRP za iste upravičene 
stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis 
prejemati druge pomoči, če bi lahko bila 
s takim združevanjem presežena predpisa-
na intenzivnost pomoči.

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

vloge,
9.1.3 Merila za ocenjevanje vlog,
9.1.4 Seznam upravičenih stroškov,
9.1.5 Vsebino vloge,
9.1.5.1 Prijavni obrazec,
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9.1.5.2 Seznam prilog, ki jih mora predlo-
žiti vlagatelj.

9.2 Vlagatelj lahko pridobi informa-
cije o javnem razpisu pri INFO točki AR-
SKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljub ljana), 
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-po-
šta: aktrp@gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1 V skladu s 117. členom Uredbe 

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

10.2 Skladno z drugim odstavkom 
117. člena Uredbe PRP, se podrobnejša na-
vodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca 
v elektronski sistem objavijo na spletni strani 
MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: 
http://www.arsktrp.gov.si/.

10.3 V skladu s prvim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo 
na javni razpis poslati priporočeno po pošti 
ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času ura-
dnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana,

in sicer od naslednjega dneva po objavi 
javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki je 
določen v javnem razpisu.

10.4 Vloge na javni razpis se v skla-
du z drugim odstavkom 114. člena Uredbe 
PRP, vlagajo od naslednjega dne po objavi 
v Uradnem listu RS do vključno 16. 1. 2013 
do 24. ure.

10.5 Vloga na javni razpis se vlaga 
pisno na obrazcu, ki je del razpisne do-
kumentacije, dostopne na spletni strani 
MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: 
http://www.arsktrp.gov.si/. Sestavni deli vlo-
ge 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 vlagatelj prija-
vlja kot to določa tretji odstavek 114. člena 
Uredbe PRP.

10.6 Vloge, ki prispejo na javni razpis 
po datumu zaprtja javnega razpisa, se za-
vržejo.

11. Obravnava in postopek odobritve ter 
nadzor nad izvajanjem

11.1. Postopek od obravnave do odo-
britve vloge

11.1.1 Postopek za odpiranje in obravna-
vanje vlog ter zahteva za odpravo pomanj-
kljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen 
v XXII. poglavju Uredbe PRP.

11.1.2 V skladu s prvim odstavkom 
115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na 
javni razpis ni javno.

11.1.3 V skladu s četrtim odstavkom 
114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in 
obravnava vloge na javni razpis ter zahteva 
odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.

11.1.4 Nepopolne vloge se pozove 
na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 
v skladu z drugim odstavkom 115. člena 
Uredbe PRP 15 dni od dneva vročitve po-

ziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema 
dopolnitve se štejeta datum in čas (ura, mi-
nuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču 
ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge 
na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena 
vloga na javni razpis ponovno pregleda.

11.1.5 Popolne vloge na javni razpis, ki 
so vsebinsko nerazumljive se v skladu s tre-
tjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP po-
zove na razjasnitev v roku dveh mesecev od 
prejema popolne vloge na javni razpis. Rok 
za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni 
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za 
datum in čas njenega prejema se štejeta 
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti 
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu 
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda.

11.1.6 Vloge na javni razpis, ki so po-
polne, se oceni na podlagi meril iz 7. točke 
tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu 
s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP 
odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo 
z javnim razpisom postavljeni prag minimal-
nega števila točk, in sicer po vrstnem redu 
višine prejetih točk, do porabe sredstev za 
posamezni javni razpis. Pri doseganju praga 
minimalnega števila točk se ne upoštevajo 
pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe 
na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. čle-
na Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).

11.1.7 V primeru, da imata na zadnjem 
mestu seznama ocenjenih vlog na javni 
razpis dve ali več vlog na javni razpis isto 
število prejetih točk, se v skladu s petim 
odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge 
na javni razpis odobrijo po vrstnem redu 
prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede 
na datum in čas (ura, minuta), označen na 
ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte 
oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne 
vloge na javni razpis. Če imata kljub temu 
na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog 
dve ali več vlog isto število prejetih točk in 
so bile vloge vložene istočasno, se vloge 
odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja.

11.1.8 Vloga na javni razpis, ki je popol-
na in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega 
razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne 
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se 
v skladu s šestim odstavkom 115. člena, lah-
ko odobri do višine razpoložljivih sredstev, 
če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. 
Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku osem 
dni od vročitve obvestila poslati izjavo, da se 
s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.

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

11.2.1 ARSKTRP izvaja administrativne 
kontrole pred izplačilom zahtevka. Izvaja 
tudi kontrole na kraju samem pred odobri-
tvijo vloge, pred izplačilom zahtevka ter po 
izplačilu zahtevka, s katerimi ugotavlja izpol-
njevanje pogojev in obveznosti.

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

11.2.3 V primeru ugotovljenih nepravil-
nosti se sprožijo sankcije in zahteva vra-

čilo sredstev na način, kot je opredeljeno 
v 57. členu Zkme-1 in 122. členu Uredbe 
PRP.

11.3 Določena ključna opozorila vlaga-
teljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP

11.3.1 Neizpolnjevanje obveznosti ali 
kršitev obveznosti se sankcionira v skladu 
z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1.

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

11.3.3 Določba prejšnje točke se ne upo-
rablja:

11.3.3.1 če upravičenec zaradi višje sile 
ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz 
odločbe o pravici do sredstev glede rokov 
in predloži ustrezne dokaze v desetih delov-
nih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. 
ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, 
če bi bile s to spremembo obveznosti izpol-
njene vse zahteve iz predpisov in javnega 
razpisa ter dosežen namen, za katerega 
je bila dodeljena pravica do sredstev, ob 
smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena 
ZKme-1;

11.3.3.2 če upravičenec v skladu s pr-
vim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji 
odločbe o pravici do sredstev in pred pote-
kom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo 
sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen 
obrazložen zahtevek za spremembo obve-
znosti (vključno podaljšanje rokov), določe-
nih v odločbi o pravici do sredstev in ARSK-
TRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na 
spremembo obveznosti izpolnjene vse zah-
teve iz predpisov in javnega razpisa ter do-
sežen namen, za katerega je bila dodeljena 
pravica do sredstev. V skladu z drugo točko 
tretjega odstavka 122. člena Uredbe PRP, 
lahko upravičenec na ARSKTRP posreduje 
največ en utemeljen obrazložen zahtevek 
za spremembo obveznosti, ki se nanaša na 
podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za 
izplačilo sredstev.

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

11.3.4 Končnemu prejemniku sredstev ni 
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v pri-
merih višje sile ali izrednih okoliščin. Kot viš-
ja sila se štejejo zlasti naslednji primeri: smrt 
upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upra-
vičenca za delo, naravna nesreča, ki resno 
prizadene kmetijsko gospodarstvo, razlasti-
tev velikega dela kmetijskega gospodarstva 
(v primeru, da tega ni bilo mogoče pričako-
vati na dan sprejetja obveznosti), uničenje 
hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi 
nesreče, kužna živalska bolezen in bolezni 
oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi 
katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti.

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

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

Priloga 1: Seznam pro izvodov prve stopnje predelave lesa

Šifra KN Uradni opis šifer Dodatna razlaga 

44011000 Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah 
ali podobnih oblikah

Les za kurjavo v obliki polen, cepanic in okroglic

44012100 Iverji, sekanci in podobno, iglavcev Sekanci, iveri in podobno, narejeni iz lesa iz gozda in 
nasadov, sečnih ostankov in žagarskih ostankov iglavcev

44012200 Iverji, sekanci in podobno, neiglavcev Sekanci, iveri in podobno, narejeni iz lesa iz gozda in 
nasadov, sečnih ostankov in žagarskih ostankov listavcev

44013010 Žagovina, aglomerirana ali ne v okroglice, brikete, pelete 
ali podobne oblike

Peleti in briketi iz lesa in skorje ter drugih rastlinskih 
materialov, kot sta slama, ločje in podobno

44013090 Odpadki in ostanki aglomerirani ali ne v okroglice, 
brikete, pelete ali podobne oblike

Peleti in briketi iz lesa in skorje ter drugih rastlinskih 
materialov, kot sta slama, ločje in podobno

44029000 Lesno oglje (vključno oglje iz lupin in luščin), 
agromelirano ali neagromelirarno, drugo

Leseno oglje

44032000 Les iglavcev, neobdelan ali razčetverjen, nezaščiten Neimpregnirani drogovi iglavcev

44071091 Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali 
luščen, nad 6 mm debeline, smreka vrste Picea abies 
Karst.

Žagan les iglavcev, ki ni skobljan ali brušen, debeline nad 
6 mm, smreka vrste Picea abies Karst.

44071093 Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, 
nad 6 mm debeline, rdeči bor vrste Pinus Silvestris L.

Žagan les iglavcev, ki ni skobljan ali brušen, debeline nad 
6 mm, rdeči bor vrste Pinus silvestris L. 

44071098 Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali 
luščen, nad 6 mm debeline, drug 

Žagan les iglavcev, ki ni skobljan ali brušen, debeline nad 
6 mm, drugi iglavci 

44079190 Les hrasta, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, 
nad 6 mm debeline, drug

Žagan les hrasta, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali 
brušen

44079200 Les bukve, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, 
nad 6 mm debeline

Žagan les bukve, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali 
brušen

44079399 Les javorja, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, 
nad 6 mm debeline, drug

Žagan les javorja, debeline nad 6 mm, ki ni bil skobljan 
ali brušen

44079499 Les češnjev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, 
nad 6 mm debeline, drug

Žagan les češnje, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali 
brušen

44079599 Les jesenov, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, 
nad 6 mm debeline, drugo

Žagan les jesena, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali 
brušen

44079991 Les drugih dreves, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali 
luščen, nad 6 mm debeline, topolov

Žagan les topola, debeline nad 6 mm, ki ni skobljan ali 
brušen 

44079998 Les drugih dreves, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali 
luščen, nad 6 mm debeline, drug

Žagan les drugih listavcev, debeline nad 6 mm, ki ni 
skobljan ali brušen

44081015 Listi furnirja in drugače obdelan les iz iglavcev, skobljan, 
brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne

Listi rezanega ali luščenega furnirja iglavcev

44081091 Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugih iglavcev, 
deščice za pro izvodnjo svinčnikov

Listi rezanega ali luščenega furnirja, deščice za pro-
izvodnjo svinčnikov drugih iglavcev

44081093 Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugih iglavcev, 
debeline do vključno 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih iglavcev, 
debeline do vključno 1 mm

44081099 Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugih iglavcev, 
debeline nad 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih iglavcev, 
debeline nad 1 mm

44089015 Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja, 
skobljan, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne, 
brušen ali ne

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih drevesnih vrst

44089035 Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja, 
deščice za pro izvodnjo svinčnikov

Listi rezanega ali luščenega furnirja, deščice za pro-
izvodnjo svinčnikov drugih drevesnih vrst

44089085 Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja, 
drugi, debeline do vključno 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih drevesnih 
vrst, debeline do vključno 1 mm

44089095 Listi furnirja in drugače obdelan les iz drugega drevja, 
drugi, debeline več kot 1 mm

Listi rezanega ali luščenega furnirja drugih drevesnih 
vrst, debeline nad 1 mm

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  
Republike Slovenije
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Št. 2130-12-0260 Ob-5045/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 
– ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja 
sredstev za spodbujanje razvojnih progra-
mov in prednostnih nalog (Uradni list RS, 
št. 56/11; v nadaljevanju Uredba), Uredbe 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Slo-
veniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
in 79/10), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi sprememba-
mi), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 
(Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, 
str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe Ko-
misije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decem-
bra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj (Uradni list 
RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vse-
mi spremembami), Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP 
RR) in Spremembe Operativnega progra-
ma krepitve regionalnih razvojnih potenci-
alov 2007–2013 (Sklep Evropske Komisi-
je št. C(2011) 2666 o spremembi Odločbe 
K (2007) 4080 z dne 19. 4. 2012), v okvi-
ru izvajanja 4. razvojne prioritete: Razvoj 
regij – prednostne usmeritve 4.2: Razvoj 
obmejnih območij s Hrvaško, Sklepa Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko, 
Sektorja za upravljanje programov kohezij-
ske politike (Organa upravljanja) o potrditvi 
instrumenta št. OP RR/4/2/005-0-MGRT, 
z dne 28. 11. 2012, Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Kotnikova 5, Ljub ljana, objavlja

peti javni razpis
za izbor operacij iz prednostne 

usmeritve »Razvoj obmejnih območij 
s Hrvaško« v okviru operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007−2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«

1. Posredniško telo: neposredni prora-
čunski uporabnik v vlogi posredniškega te-
lesa za izvajanje razvojne 4. prioritete »Ra-
zvoj regij« v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat 
za regionalni razvoj in evropsko teritorialno 
sodelovanje, Dunajska 58, Ljub ljana (v na-
daljevanju: MGRT).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, prednostne usmeri-
tve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« 
v okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj re-

gij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne 
udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofi-
nanciranje potrjenih projektov (v nadaljeva-
nju: operacij), na vsebinskih področjih pro-
metne, okoljske in ekonomske infrastrukture 
ob državni meji z Republiko Hrvaško, s po-
udarkom na operacijah, s katerimi se rešuje 
problematika dostopov do javne infrastruk-
ture po slovenskem ozemlju, na slovenskem 
ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengen-
skega režima« na meji z Republiko Hrvaško. 
Cilj sofinanciranja je ohranjanje poseljenosti 
območij ob meji.

Na podlagi sprejetega dogovora raz-
mejitve Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007−2013, razvojna prioriteta »Razvoj 
regij«, prednostne usmeritve »Razvoj ob-
mejnih območij s Hrvaško« s Programom 
razvoja podeželja za obdobje 2007−2013, 
Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, so 
v okviru petega javnega razpisa za izbor 
operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj 
obmejnih območij s Hrvaško« upravičene do 
sofinanciranja le operacije, katerih vrednost 
je 600.000 EUR (bruto) in več.

Operacije se izvajajo v skladu z veljav-
nimi predpisi in navodili organa upravljanja 
v Republiki Sloveniji.

3. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji in upravičenci do 

nepovratnih sredstev po tem javnem razpi-
su so samoupravne lokalne skupnosti, ki so 
hkrati investitor in nosilec operacije.

Kadar se prijavljena operacija izvaja na 
območju več samoupravnih lokalnih sku-
pnosti oziroma je v operacijo vključenih več 
upravičencev, morajo upravičenci določiti 
nosilnega upravičenca operacije, ki je pri-
javitelj na tem javnem razpisu ter podpisnik 
pogodbe o sofinanciranju. Vse postopke 
v zvezi s to operacijo izvaja nosilni upravi-
čenec operacije in je zanje v celoti odgovo-
ren. V tem primeru mora biti vlogi priložen 
dogovor, ki natančno določa obveznosti in 
pravice vseh udeležencev oziroma upravi-
čencev v operaciji, vključno z identifikacijo 
lastništva predmeta operacije po zaključ-
ku operacije in je podpisan s strani vseh 
upravičencev operacije. V primeru skupne 
operacije mora prijavitelj predložiti načrt ra-
zvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) 
proračuna vsake posamezne samouprav-
ne lokalne skupnosti za celotno operacijo. 
Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, 
mora vlagatelj priložiti izjave vseh partner-
jev, da bodo do predložitve prvega zahtevka 
za izplačilo uskladili projekt v NRP v skladu 
s posredovano vlogo.

4. Upravičeni nameni
Do sofinanciranja so upravičene samo 

namensko upravičene operacije, ki se bodo 
izvajale v naseljih na teritorialnem območju 
znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko 
Hrvaško.

Seznam naselij znotraj 10 km obmej-
nega pasu z Republiko Hrvaško je priloga 
(Priloga A) razpisni dokumentaciji.

Upravičeni nameni, ki so podrobneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, so:

1. Prometna infrastruktura:
– upravičena je izgradnja in/ali rekon-

strukcija lokalnih cest in javnih poti.
2. Okoljska infrastruktura:
– upravičena je izgradnja, rekonstrukci-

ja in/ali obnova sistemov vodooskrbe ter 
izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda.

3. Ekonomska infrastruktura:
– upravičeno je komunalno urejanje ze-

mljišč, katerih celotna površina ne sme pre-
segati 10 ha za novogradnjo ali širitev manj-
ših obrtnih, poslovnih ali industrijskih con,

– upravičene so operacije, katerih cilj je 
zagotavljanje najmanj 5 novih bruto delovnih 
mest v obrtni, poslovni ali industrijski coni 
v 2 letih po zaključku operacije,

– med nova bruto delovna mesta se uvr-
ščajo naslednje kategorije:

– delovna mesta novoustanovljenih 
gospodarskih družb v obrtni, poslovni ali 
industrijski coni,

– delovna mesta gospodarskih sub-
jektov (podjetja, podružnice, poslovne enote 
ipd.), ki so do presečnega datuma (2 leti po 
zaključku operacije) prenesla sedež v obr-
tno, poslovno ali industrijsko cono,

– v primeru širitve obrtne, poslovne in 
industrijske cone: delovna mesta tistih go-
spodarskih sub jektov, ki so v obrtni, poslovni 
ali industrijski coni poslovali že pred izvedbo 
operacije in so s širitvijo cone povečali šte-
vilo zaposlenih (štejejo se le novozaposlene 
osebe).

Med nova bruto delovna mesta ne šteje-
mo nove zaposlitve pri investitorju in izvajal-
cu del med izvajanjem operacije.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški lahko nastajajo le 

v okviru upravičenih namenov in se presoja-
jo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navo-
dili organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007−2013, javnim 
razpisom in to razpisno dokumentacijo.

Stroški, ki niso opredeljeni kot upraviče-
ni, so neupravičeni stroški operacije. Sred-
stva za vse neupravičene stroške mora 
v celoti zagotoviti upravičenec.

5.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški tega javnega razpisa 

so:
1. stroški izvedbe gradbenih, obrtniških 

in instalacijskih del, vključno z zunanjim ure-
janjem objektov,

2. stroški nakupa, dobave in vgradnje 
opreme, ki je upravičena v okviru namena 
vsebine operacije,

3. stroški nakupa zemljišč (do 10 % vre-
dnosti celotnih upravičenih stroškov ope-
racije),

4. stroški nakupa zgradb (med nakupom 
nepremičnine in operacije obstaja neposre-
dna povezava),

5. stroški storitev izdelave investicijske 
dokumentacije (razen dokumenta identifika-
cije investicijskega projekta),

6. stroški storitev izdelave in revizije pro-
jektne dokumentacije,

7. stroški storitev strokovnega nadzora 
gradnje,

8. stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki 
se nanašajo neposredno na vsebino ope-
racije,

9. stroški storitev informiranja in obve-
ščanja javnosti o operaciji,

10. stroški arheoloških izkopavanj, opre-
deljeni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.

Stroški navedeni pod zaporedno šte-
vilko 2 do 9 so lahko upravičeni le kot 
vzporedni stroški stroškov pod zaporedno 
številko 1. Upravičeni stroški tega javnega 
razpisa so tudi stroški posameznih faz iz-
vedbe gradenj.

Stroški projektantskega, geomehanske-
ga in tehničnega nadzora ter stroški var-
nostnega načrta in geodetskih posnetkov 
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so upravičeni v primeru, da so predvideni 
v vlogi in pripadajoči dokumentaciji ter iz-
recno navedeni kot del upravičenih stroškov 
storitev izdelave in revizije projektne doku-
mentacije.

Stroški arheoloških izkopavanj so upra-
vičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in 
pripadajoči dokumentaciji.

5.2 Postopek izbora izvajalcev
Upravičenec je dolžan izbrati izvajalce 

aktivnosti v skladu z določili zakona, ki ure-
ja javno naročanje in hkrati navodili organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skla-
dih v programskem obdobju 2007−2013, 
ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja 
označevanje dokumentov in objav, nastalih 
v postopku javnega naročanja.

V primeru nakupa stvarnega premoženja 
je upravičenec dolžan spoštovani zakon, ki 
ureja ravnanje s stvarnim premoženjem dr-
žave, pokrajin in občin.

5.3 Posebnosti upravičenih stroškov
Davek na dodano vrednost in davek na 

promet nepremičnin sta po tem javnem raz-
pisu vselej neupravičen strošek.

Nakup nepremičnin je upravičen do sofi-
nanciranja, če obstaja neposredna poveza-
va med nakupom in ciljem aktivnosti v ope-
raciji in če navodila organa upravljanja in 
odločitev o potrditvi instrumenta ne določajo 
drugače.

5.3.1 Nakup zgradb:
Če med nakupom nepremičnine in ciljem 

sofinancirane operacije obstaja neposredna 
povezava, predstavlja plačilo nepremičnine 
upravičen izdatek, pod naslednjimi pogoji:

– cena za nakup nepremičnine ne pre-
sega tržne vrednosti, določene v poročilu 
uradno priznanega cenilca oziroma ocenje-
valca nepremičnin;

– za izgradnjo, adaptacijo ali nakup 
zgradbe v zadnjih desetih letih niso bila do-
deljena nepovratna javna sredstva ali ne-
povratna sredstva Skupnosti, ki bi pomenila 
podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje 
nakupa iz sredstev kohezijske politike;

– namenska raba nepremičnine mora biti 
zagotovljena najmanj 5 let po koncu ope-
racije;

– zgradba je zgrajena v skladu z nacio-
nalnimi predpisi.

5.3.2 Nakup zemljišč:
Nakup stavbnega zemljišča je upravičen 

do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji:
– med nakupom zemljišča in cilji sofinan-

cirane operacije mora obstajati neposredna 
povezava;

– izdatki nakupa zemljišča ne sme-
jo predstavljati več kakor 10 % skupnih upra-
vičenih stroškov in izdatkov operacije;

– od uradno priznanega cenilca z ustre-
zno licenco ali pooblaščenega uradnega or-
gana pridobljeno potrdilo oziroma poročilo, 
ki opredeljuje, da cena zemljišča ne presega 
tržne vrednosti.

5.4 Dokazila za uveljavljanje sofinancira-
nja upravičenih stroškov

Sredstva se bodo upravičencu izplačala 
na osnovi zahtevka za izplačilo, ki bo izsta-
vljen v skladu s pogodbo o sofinanciranju ter 
Navodili za upravičence o izvajanju operacij 
sofinanciranih iz sredstev Evropskega skla-
da za regionalni razvoj v okviru Operativne-
ga programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007–2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Ra-
zvoj obmejnih območij s Hrvaško«, ki so ob-

javljena na spletni strani MGRT (http://www.
mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/re-
gionalni_razvoj_in_evropsko_teritorialno_
sodelovanje/navodila/).

5.5 Obdobje upravičenosti stroškov in 
obdobje za porabo sredstev

5.5.1 Obdobje upravičenosti stroškov
Za začetek operacije se šteje datum 

sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta s strani pristojne-
ga organa. Operacije, ki so se pričele pred 
1. 1. 2009, niso upravičene do sofinancira-
nja. Stroški nastali pred datumom sklepa 
o potrditvi dokumenta identifikacije investi-
cijskega projekta s strani pristojnega organa 
niso del operacije.

Stroški pripravljalnih del (priprava projek-
tne in investicijske dokumentacije ter nakupi 
zemljišč in zgradb) bodo upravičeni od 1. 1. 
2009, vendar ne pred datumom sklepa o po-
trditvi dokumenta identifikacije investicijske-
ga projekta s strani pristojnega organa.

Preostali upravičeni stroški bodo upra-
vičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi 
sredstev operaciji.

Rok za predložitev zadnjega zahtevka za 
izplačilo je 30. 9. 2014, ko se tudi zaključi 
obdobje upravičenosti stroškov. Rok za po-
sredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih 
stroškov na operaciji in hkrati tudi rok za-
ključka operacije je 31. 12. 2014.

Cilji operacije morajo biti doseženi naj-
kasneje 2 leti po zaključku operacije, v na-
sprotnem primeru je upravičenec dolžan po-
vrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva, 
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva plačila do dneva vračila.

5.5.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo 

sredstva za leti 2013 in 2014.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli 

črpati v letu 2013, bodo morali posredovati 
zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje 
30. 9. 2013. Za sredstva, ki jih bodo upravi-
čenci želeli črpati v letu 2014, bodo morali 
posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT 
najkasneje 30. 9. 2014.

Skrajni rok za porabo sredstev struktur-
ne politike v okviru tega javnega razpisa je 
31. 12. 2014.

6. Višina sredstev
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem jav-

nem razpisu
Višina nepovratnih sredstev, ki so 

na razpolago za sofinanciranje opera-
cij po tem javnem razpisu znaša okvirno 
23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014. 
V letu 2013 okvirno 13.570.220,00 EUR in 
v letu 2014 okvirno 9.800.000,00 EUR.

6.2 Višina sofinanciranja
Operacije izbrane na javnem razpisu 

delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij«, prednostne usmeritve »Razvoj ob-
mejnih območij s Hrvaško«.

Nepovratna sredstva so v deležu 85 % 
namenska sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, opredeljena v Operativ-
nem programu krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007−2013, 
v deležu 15 % pa namenska sredstva Pro-
računa Republike Slovenije. Z njimi se lahko 
sofinancira največ 100 % celotnih upraviče-
nih javnih izdatkov operacije.

Znesek sofinanciranja iz namen-
skih sredstev po tem javnem razpisu se 
zniža pri operacijah, ki ustvarjajo prihod-
ke v ekonomski dobi investicije (v skladu 
z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske 
komisije – Navodilom za uporabo metodo-
logije pri izdelavi analize stroškov in ko-
risti: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navo-
dila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politi-
ke-2007-2013).

Najvišji možni znesek sofinanciranja 
(skupaj sredstva Evropske unije in Pro-
računa Republike Slovenije) posamezne 
prijavljene operacije lahko znaša največ 
1.000.000,00 EUR.

Sredstva Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunskih po-
stavkah MGRT:

−PP 761610 Razvoj regij – infrastruktura 
regijskih poslovnih con – 07 – 13 EU,

−PP 762410 Razvoj regij – infrastruktura 
regijskih poslovnih con – 07 – 13 – sloven-
ska udeležba,

−PP 761810 Razvoj regij – prometna 
infrastruktura – 07 – 13 EU,

−PP 762510 Razvoj regij – prometna in-
frastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba,

−PP 761910 Razvoj regij – okoljska in-
frastruktura – 07 – 13 EU,

−PP 762710 Razvoj regij – okoljska in-
frastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba.

7. Pogoji za kandidaturo na javnem raz-
pisu

7.1 Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo le 

upravičeni prijavitelji iz 3. poglavja tega jav-
nega razpisa. Predmet operacije mora biti 
skladen z upravičenimi nameni iz 4. poglav-
ja tega javnega razpisa. Vloga za dodelitev 
nepovratnih sredstev mora biti predložena 
v skladu z zahtevami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

2. Operacija se mora izvajati v naseljih 
na teritorialnem območju znotraj 10 km ob-
mejnega pasu z Republiko Hrvaško.

3. Vrednost operacije mora znašati naj-
manj 600.000,00 EUR z vključenim davkom 
na dodano vrednost.

4. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 
2009, niso upravičene do sofinanciranja.

5. Posamezna operacija mora predsta-
vljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivno-
sti, ki izpolnjujejo natančno določeno (teh-
nično−tehnološko) funkcijo in imajo jasno 
opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo. Operacija mora 
imeti v naprej določeno trajanje ter določen 
začetek in konec operacije.

6. Operacija mora biti ustrezno oprede-
ljena v veljavnem aktu o proračunu samou-
pravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu 
razvojnih programov − NRP (tretji del pro-
računa). Naziv operacije in viri financira-
nja morajo biti v investicijskem dokumentu, 
v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih 
programov) enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali 
viri niso enaki, mora prijavitelj priložiti izjavo 
(obrazec 4 razpisne dokumentacije), da bo 
do predložitve prvega zahtevka za izplačilo 
uskladil NRP. V primeru skupne operaci-
je, v kateri sodeluje več samoupravnih lo-
kalnih skupnosti, mora prijavitelj predložiti 
NRP vsake posamezne samoupravne lo-
kalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor 
naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora prija-
vitelj priložiti izjave vseh partnerjev, da bodo 
do predložitve prvega zahtevka za izplačilo 
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uskladili projekt v NRP v skladu s posredo-
vano vlogo.

7. Upravičenec mora ob prijavi na jav-
ni razpis razpolagati z in predložiti kopijo 
pravnomočnega gradbenega (z dokazilom 
o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja) 
oziroma drugega ustreznega dovoljenja 
za poseg v prostor na celotni površini, kjer 
se bo izvajala investicija, pri čemer mora 
dovoljenje glasiti na prijavitelja (izjema so 
operacije, kjer je prijavitelj nosilec skupne 
operacije – v tem primeru mora gradbeno 
dovoljenje glasiti na prijavitelja ali partnerje 
oziroma upravičence v okviru operacije) ali 
podati izjavo, da posebno dovoljenje za po-
seg v prostor ni potrebno.

8. Operacija mora imeti zaključeno fi-
nančno konstrukcijo (izraženo v tekočih ce-
nah). V primeru da se operacija financira 
tudi iz drugih virov, ki niso lastni viri vlaga-
telja, mora vlagatelj predložiti izjavo, da bo 
v primeru izpada drugih virov, sredstva za 
pokrivanje njihovega načrtovanega deleža 
zagotovil iz lastnih sredstev.

9. Prijavitelj mora predložiti podpisano 
izjavo o sprejemanju pogojev javnega raz-
pisa (obrazec št. 2 razpisne dokumentacije).

10. Prijavitelj mora predložiti podpisano 
izjavo o resničnosti vseh navedenih podat-
kov (obrazec št. 9 razpisne dokumentacije).

11. Sofinanciranje operacije, ki je pred-
met prijave na javni razpis, ne sme predsta-
vljati državne pomoči.

7.2 Pogoji vezani na zaključek operacije
1. Upravičene so le investicije v infra-

strukturo, katera mora biti ob zaključku ope-
racije v javni lasti oziroma lasti samouprav-
nih lokalnih skupnosti.

2. Operacija bo v skladu s 57. členom 
Uredbe 1083/2006/ES ohranila prispevek iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj le, 
če v petih letih od zaključka operacije ne pri-
de do bistvenih sprememb operacije:

– ki vplivajo na njeno naravo ali pogoje 
izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji 
podeli neupravičeno prednost in

– ki so posledica spremenjene narave 
lastništva zgrajene infrastrukture.

3. Izgrajena ali obnovljena infrastruktu-
ra po zaključku operacije mora biti polno 
funkcionalna (delujoča), kar bo upravičenec 
moral najkasneje v roku 2 let po datumu 
zaključka operacije iz pogodbe o sofinan-
ciranju dokazati s predložitvijo uporabnega 
dovoljenja.

4. Kolikor ima prijavitelj pridobljeno zgolj 
stavbno pravico na območju urejanja, kjer 
se bo izvajala investicija, mora prenos la-
stninske pravice (v javno last) infrastrukture, 
ki je predmet operacije, urediti najkasneje 
do dne zaključka operacije.

7.3 Pogoji vezani na pripravo projektne 
in investicijske dokumentacije

1. Za operacije mora biti izdelana in 
s strani pristojnega organa upravičenca 
potrjena investicijska dokumentacija, izde-
lana v skladu z določili Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo inve-
sticijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). 
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi in-
vesticijske dokumentacije mora vsebovati 
najmanj naziv projekta, vrsto investicijske 
dokumentacije, ki se potrjuje, številko in da-
tum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost 
investicije ter predvidene vire financiranja 
z navedbo zneskov za posamezne vire po 
letih. Dodatne obvezne vsebine investicij-

skega dokumenta – v primeru operacije iz 
namena ekonomske ali okoljske infrastruk-
ture1 − so obvezne kot sledi:

a) v primeru, da je vrednost operaci-
je enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, 
mora biti sestavni del tega dokumenta tudi 
analiza stroškov in koristi, izdelana v skla-
du Uredbo z Delovnim dokumentom št. 4 
Evropske komisije – Navodilom za upora-
bo metodologije pri izdelavi analize stro-
škov in koristi (http://www.eu-skladi.si/osta-
lo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politi-
ke-2007-2013/metodoloski %20del. %20
dok. %204.pdf);

b) v primeru, da je vrednost operacije 
manjša od 1.000.000,00 EUR, je potreb-
no v investicijski dokumentaciji izračunati 
samo finančno vrzel in najvišji pripadajoči 
znesek sofinanciranja (DA) v skladu z De-
lovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije 
– Navodilom za uporabo metodologije pri iz-
delavi analize stroškov in koristi (http://www.
eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-ko-
hezijske-politike-2007-2013/metodolo-
ski %20del. %20dok. %204.pdf).

Pri izračunu finančne vrzeli morajo upra-
vičenci uporabiti obrazec 6 razpisne doku-
mentacije »Obrazec za izračun finančne vr-
zeli« (v Excelu). Finančna vrzel in analiza 
stroškov in koristi se izdeluje za fazo, ki 
je predmet vloge/operacije.

2. Projektna dokumentacija za operacije 
investicijskega značaja mora biti izdelana 
v skladu s Pravilnikom o projektni dokumen-
taciji (Uradni list RS, št. 55/08).

3. Iz investicijskega programa mora biti 
razvidno, kako so bili pri načrtovanju investi-
cije upoštevani naslednji okoljski omilitveni 
ukrepi:

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

– okoljska učinkovitost (uporaba najbolj-
ših razpoložljivih tehnik, uporaba referenč-
nih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, 
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbi-
ranje odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje 
okolju prijaznejših načinov prevoza),

– zmanjševanje vplivov na okolje (izde-
lava poročil o vplivih na okolje oziroma stro-
kovnih ocen vplivov na okolje za posege, 
kjer je potrebno).

8. Merila za izbiro operacij
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija za odpiranje, pregled in ocenjevanje 
vlog, v skladu z naslednjimi merili (ocenjuje 
se le po enem namenu operacije – A, B ali 
C). Merila so podrobneje razčlenjena v raz-
pisni dokumentaciji.

A) Prometna infrastruktura (skupaj naj-
več 140 točk):

1) Urejanje dostopa do gospodinjstev 
(največ 30 točk),

2) Urejanje dostopa do pro izvodnih (po-
slovnih) objektov (največ 40 točk),

3) Število prebivalcev, katerim se izbolj-
šujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško, 
v razmerju do primanjkljaja delovnih mest 
(največ 30 točk),

4) Število prebivalcev, katerim se izbolj-
šujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško 
(največ 40 točk).

1 V primeru operacije iz namena prometne 
infrastrukture, kjer ni predvidenih prihodkov na 
operaciji, analize stroškov in koristi in izračuna 
finančne vrzeli ni potrebno izračunavati.

B) Okoljska infrastruktura (skupaj največ 
140 točk):

1) Število prebivalcev, katerim se izbolj-
šujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško 
na področju okoljske problematike (največ 
100 točk),

2) Število prebivalcev, katerim se izbolj-
šujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško 
(največ 40 točk).

C) Ekonomska infrastruktura (skupaj naj-
več 140 točk):

1) Bruto delovna mesta v poslovni, obrtni 
ali industrijski coni (največ 60 točk),

2) Število prebivalcev, katerim se izbolj-
šujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško, 
v razmerju do števila bruto delovnih mest 
v poslovni, obrtni ali industrijski coni – števi-
lo prebivalcev občine (največ 40 točk),

3) Število prebivalcev, katerim se izbolj-
šujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško 
(največ 40 točk).

Kadar se prijavljena operacija izvaja na 
območju več samoupravnih lokalnih sku-
pnosti, se bo v primeru meril, katera se 
navezujejo na stanje razvojne problematike 
posamezne samoupravne lokalne skupno-
sti, to so merila A)3), A)4), B)2) in C)3), 
upoštevala vrednost, ki je najvišja, glede na 
vključene samoupravne lokalne skupnosti.

Ocenjene vloge bo strokovna komisija 
razvrstila od vloge, ki je bila ocenjena z naj-
več točkami, do vloge, ki je bila ocenjena 
z najmanj točkami, in predlagala za sofinan-
ciranje vloge, ki so na tej listi prejele največ 
točk, do porabe razpoložljivih sredstev po 
tem javnem razpisu.

V primeru, da je več vlog ocenjenih 
z enakim številom točk, bodo prednostno 
sofinancirane operacije (po vrsti):

1. tistih prijaviteljev, ki jim še niso bila 
odobrena sredstva iz naslova te prednostne 
usmeritve,

2. tistih prijaviteljev, katerim je bilo 
na preteklih štirih javnih razpisih iz naslova 
te prednostne usmeritve skupaj odobreno 
manj sredstev od prijavitelja, ki je dosegel 
enako število točk.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega po-

drobnejše pogoje javnega razpisa, navodi-
la in obrazce za prijavo. Razpisna doku-
mentacija je na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/jav-
ne_objave/javni_razpisi/, ali vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro, na sedežu Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunaj-
ska cesta 58, 1000 Ljub ljana, 6. nadstropje 
(glavna pisarna). Razpisna dokumentaci-
ja se lahko posreduje tudi po elektronski 
pošti, na podlagi zahteve potencialnega 
prijavitelja, poslane na elektronski naslov: 
gp.mgrt@gov.si.

Razpisna dokumentacija obsega nasle-
dnjo dokumentacijo:

– besedilo javnega razpisa z navodili za 
izdelavo vloge,

– obrazec 1: Podatki o prijavitelju,
– obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogo-

jev javnega razpisa,
– obrazec 3: Podatki o operaciji,
– obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta 

razvojnih programov,
– obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinan-

ciranju,
– obrazec 6: Obrazec za izračun finanč-

ne vrzeli (v Excelu),
– obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji 

za ISARR,
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– obrazec 8: Izjava glede gradbenega 
dovoljenja,

– obrazec 9: Izjava glede resničnosti po-
datkov,

– obrazec 10: Oprema ovojnice za pri-
javo

– Priloga 1 obrazcu 3: Stroškovnik,
– Priloga 2 obrazcu 3: Finančna kon-

strukcija,
– priloga A: Spisek upravičenih naselij 

v 10 km obmejnem pasu z Republiko Hr-
vaško,

– priloga B: Preglednica o številu prebi-
valcev s stalnim prebivališčem v občini v 10 
km obmejnem pasu in celotnem ozemlju 
občine v letu 2011, podatkih o primanjklja-
ju delovnih mest za leto 2011 v občinah in 
o podatkih za določitev demografske ogro-
ženosti občin.

10. Rok in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z na-

vodili iz razpisne dokumentacije, mora biti 
najkasneje na rok za predložitev vlog odda-
na osebno (v glavno pisarno MGRT) ali po 
pošti v zaprti ovojnici.

Oprema ovojnice:
V levem zgornjem kotu se vpiše popoln 

naslov prijavitelja.
V levem spodnjem kotu se vpiše ozna-

ka: »Ne odpiraj – vloga na 5. javni razpis 
ROOsH«.

V desnem spodnjem kotu se vpiše: »Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, Dunajska 58, 1000 Ljub ljana«.

Razpisni dokumentaciji je priložen obra-
zec (obrazec 10 razpisne dokumentacije) 
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni 
razpis, ki ga lahko prijavitelji (izpolnjenega) 
nalepijo na sprednjo stran ovojnice.

Skrajni rok za predložitev vlog je 1. 2. 
2013 (velja poštni žig 1. 2. 2013 – oddano 
priporočeno; pri osebni oddaji v glavno pi-
sarno MGRT je potrebno vloge oddati 1. 2. 
2013 najkasneje do 11. ure).

Nepravilno označene ovojnice, ki ne 
bodo označene z »Ne odpiraj – vloga na 5. 
javni razpis ROOsH«, in vloge, ki ne bodo 
prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene 
pošiljateljem. V primeru, da iz nepravilno 
označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti 
pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta 
zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavi-
telja ter nato vrnjena pošiljatelju.

Vloge, ki bodo zamudile skrajni rok jav-
nega razpisa, bodo s sklepom zavržene in 
vrnjene pošiljatelju.

Vsi stroški prijave na javni razpis breme-
nijo prijavitelja.

Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz 
naslednjih obveznih dokumentov (izpolnje-
nih, podpisanih in žigosanih):

1. Obrazec 1: Podatki o prijavitelju;
2. Obrazec 2: Izjava o sprejemanju po-

gojev javnega razpisa;
3. Obrazec 3: Podatki o operaciji;
4. Priloga 1 obrazcu 3: Stroškovnik;
5. Priloga 2 obrazcu 3: Finančna kon-

strukcija;
6. Obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta 

razvojnih programov (kolikor NRP ni uskla-
jen z vlogo v nazivu, finančni in terminski 
konstrukciji ter virih sredstev);

7. Sklep o potrditvi investicijskega do-
kumenta (ter morebitne(ih) novelacij(e) 
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske doku-
mentacije na področju javnih financ, glede 
na predvideno vrednost operacije:

– sklep o potrditvi dokumenta identifika-
cije investicijskega projekta (DIIP),

– sklep o potrditvi investicijskega pro-
grama,

– sklep o potrditvi predinvesticijske za-
snove (kolikor vrednost operacije presega 
2.500.000,00 EUR z DDV).

Podpisani in žigosani sklep o potrditvi 
investicijske dokumentacije mora vsebovati 
najmanj naziv projekta, vrsto investicijske 
dokumentacije, ki se potrjuje, številko in da-
tum sklepa o potrditvi;

8. Obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinan-
ciranju (parafiran na vsaki strani, žigosanje 
ni obvezno);

9. Potrjen investicijski program, izdelan 
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske doku-
mentacije na področju javnih financ;

10. Obrazec 6: izpolnjen obrazec izraču-
na finančne vrzeli;

11. Obrazec 7: Dodatni podatki o opera-
ciji za ISARR;

12. Kopija pravnomočnega gradbenega 
ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg 
v prostor za celotno operacijo (glej podpo-
glavje 7.1. Splošni pogoji, točka 9) ali izjava, 
da posebno dovoljenje za poseg v prostor ni 
potrebno (izjava se poda na Obrazcu 8 ozi-
roma se lahko uporabi lastna izjava z enako 
vsebino, kot izhaja iz Obrazca 8);

13. Obrazec 9: Izjava glede resničnosti 
podatkov v vlogi;

14. Kopija izpiska iz načrta razvojnih pro-
gramov proračuna (NRP) z jasno označeno 
vrstico operacije, ki je predmet prijave (ko-
pija mora biti žigosana in podpisana s strani 
odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer 
je navedena operacija, ki je predmet vloge);

15. Kopija veljavnega odloka o proraču-
nu občine;

16. V primeru skupne operacije (ope-
racije več upravičencev) datiran, podpisan 
in žigosan dogovor med vsemi upravičenci 
operacije, ki določa najmanj:

– nosilnega upravičenca in ostale upravi-
čence v okviru operacije ter morebitne dru-
ge partnerje, ki po tem javnem razpisu niso 
upravičeni do sofinanciranja,

– obveznosti in pravice vseh upravičen-
cev oziroma partnerjev v operaciji,

– aktivnosti vseh upravičencev oziroma 
partnerjev v operaciji,

– višino EU sredstev, do katerih je upra-
vičen posamezen upravičenec v operaciji,

– finančne tokove med nosilnim upravi-
čencem in ostalimi upravičenci operacije,

– identifikacijo lastništva predmeta ope-
racije po zaključku operacije;

17. Grafični prikaz načrtovane investicije 
v prostoru v merilu najmanj 1:5000;

18. Pisno pooblastilo za podpis, kadar 
obrazce vloge ali priloge vloge podpiše po-
oblaščenec odgovorne osebe;

19. Skenirana celotna vloga v elektron-
ski obliki na CD ali DVD nosilcu (v primeru 
neskladnosti podatkov s tiskano vlogo se 
bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in 
pripadajoče dokumentacije);

20. Dodatni dokumenti v primeru operacij 
s področja okoljske infrastrukture:

– žigosana in podpisana izjava odgo-
vorne osebe prijavitelja, da se operacija, 
ki je predmet vloge, ne financira iz Kohe-
zijskega sklada in ni vključena v Operativni 
program razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007-2013

ter
– za operacije odvajanja in čiščenja od-

padnih voda, ki sodijo v upravičen namen 
»izgradnja dopolnilnega kanalizacijskega 

omrežja«, je potrebno poleg navedene izja-
ve vlogi priložiti tudi:

– za izgradnjo dopolnilnega kanaliza-
cijskega omrežja opredeljenega v točki A. 
podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda« razpisne dokumentacije je 
potrebno vlogi priložiti grafični prikaz ope-
racije, iz katerega je razvidno dopolnilno 
kanalizacijsko omrežje, ki je predmet vloge 
na javni razpis z označenim osnovnim ka-
nalizacijskim omrežjem ter čistilno napravo 
in žigosano ter podpisano izjavo prijavite-
lja, da je osnovno kanalizacijsko omrežje 
zgrajeno in priključeno na čistilno napravo 
v obratovanju;

ali
– za izgradnjo dopolnilnega kanaliza-

cijskega omrežja opredeljenega v točki B. 
podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda« razpisne dokumentacije je 
potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z iz-
vajalcem gradnje osnovnega kanalizacijske-
ga sistema, vključno s čistilno napravo ter 
zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma 
odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju 
iz katere je razvidno, da je osnovno kanali-
zacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo 
v gradnji in da se sofinanciranja s sredstvi 
EU;

ali
– za izgradnjo dopolnilnega kanaliza-

cijskega omrežja opredeljenega v točki C. 
podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda« razpisne dokumentacije je 
potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z iz-
vajalcem gradnje osnovnega kanalizacijske-
ga sistema, vključno s čistilno napravo ter 
zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma 
odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju 
iz katere je razvidno, da je osnovno kanali-
zacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo 
v gradnji in da se financira iz nacionalnih ali 
drugih sredstev (razen sredstev EU) ozi-
roma kopijo proračuna / načrta razvojnih 
programov, iz katerega je razvidno, da se 
operacija financira iz občinskih sredstev.

11. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih 

dni od roka za predložitev vlog. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

Prijavitelji, katerih vloge bodo formalno 
nepopolne, bodo v osmih dneh od odpira-
nja pozvani k dopolnitvi dokumentacije, ki 
jo bodo morali dopolniti najkasneje v osmih 
dneh od prejema poziva k dopolnitvi. For-
malna popolnost vloge pomeni, da je vlo-
gi priložena vsa dokumentacija, navedena 
v 10. poglavju javnega razpisa.

Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom 
za dopolnitev in tako, da je v svoji končni 
obliki celovita in v vseh sestavinah uskla-
jena.

Komisija bo od prijavitelja zahtevala do-
polnitev njegove vloge le v primeru, če dolo-
čenega dejstva ne bo morala sama preveriti.

Dopolnjevanje vlog je namenjeno zago-
tovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov 
in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjeva-
nje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge 
na razpis.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spre-
minjati:

1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na teh-

nične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi 

lahko vplivali na drugačno razvrstitev njego-
ve vloge glede na preostale vloge, ki jih je 
MGRT prejel v postopku dodelitve sredstev.
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Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku 
ne bo dopolnil oziroma, če je ne bo dopolnil 
v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s skle-
pom zavrže.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju MGRT 
popraviti očitne računske napake, ki jih 
MGRT odkrije pri pregledu in ocenjevanju 
vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev 
ne sme spreminjati.

Rokov za dopolnitev formalno nepopol-
nih vlog ni mogoče podaljševati.

12. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa ob-

veščani najkasneje v roku 60 dni od datuma 
odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev s skle-
pom odloči predstojnik MGRT.

Izbrani prijavitelji bodo prejeli pisni poziv, 
da pristopijo k podpisu pogodbe z MGRT za 
nepovratna sredstva. Če se v roku osmih 
dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da 
so umaknili vlogo za pridobitev sredstev 
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne 
dokumentacije). Pogodba bo pričela veljati 
z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogod-
beni stranki.

13. Informacije javnega značaja
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni 

razpis strinja z javno objavo podatkov o odo-
brenih in izplačanih denarnih sredstvih. Ob-
javljeni bodo osnovni podatki o projektu in 
prejemniku pomoči skladno z zakonom, 
ki ureja dostop do informacij javnega zna-
čaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo 
zagotovljeno v skladu z veljavno zakono-
dajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta 
(ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki 
jih strokovna komisija odpre, so informacije 
javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavite-
lji posebej označijo kot poslovno skrivnost. 
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na po-
samezen podatek ali na del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo.

14. Pritožbeni postopek
Zoper sklep Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo pritožba ni dovoljena. 
Zoper sklep o izboru/neizboru je možen le 
upravni spor.

15. Dodatne informacije
Navodila organa upravljanja so obja-

vljena na spletni strani: http://www.eu-skla-
di.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvaja-
nje-kohezijske-politike-2007-2013.

Vse morebitne potrebne dodatne infor-
macije v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo morajo biti zahtevane v pisni 
obliki, na naslov: gp.mgrt@gov.si. Odgovori 
se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vpra-
šanja in odgovori« na spletni strani MGRT, 
pri besedilu javnega razpisa. Vsi objavljeni 
odgovori imajo status dopolnitve dokumen-
tacije javnega razpisa. Vprašanja je mogoče 
posredovati do 23. 1. 2013, zadnja verzija 
odgovorov bo objavljena 25. 1. 2013.

MGRT bo organizirala predstavitveno 
delavnico v zvezi s tem javnim razpisom. 
Datum in lokacija bo objavljena na spletni 
strani MGRT, na kateri bo objavljen javni 
razpis.

Ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo

 Ob-5065/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11; v na-
daljevanju: ZUJIK) ter skladno s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih 

projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nada-
ljevanju: Pravilnik), Pravilnikom o strokovnih 
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12), Spo-
razumom med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju 
v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni 
list RS, št. 5/02, MP5/02, v nadaljevanju: 
Sporazum) in 34. členom 2. delovnega pro-
grama o sodelovanju v kulturi, izobraževa-
nju in znanosti med Vlado Republike Slove-
nije in Vlado Republike Avstrije za obdobje 
od 2008 do 2012 Ministrstvo za kulturo (v 
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa, 

namenjenega pripadnikom  
nemško govoreče etnične skupine  

v Republiki Sloveniji, ki jih bo  
v letu 2013 na podlagi Sporazuma  

med Vlado Republike Slovenije  
in Vlado Republike Avstrije  

o sodelovanju v kulturi, izobraževanju 
in znanosti (projektni razpis,  

oznaka JPR-SLOA-2013)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje 

sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadalje-
vanju: ministrstvo).

2. Predmet oziroma področje javnega 
razpisa: predmet razpisa je financiranje kul-
turnih projektov nepridobitnih kulturnih orga-
nizacij s statusom pravne osebe zasebnega 
prava na podlagi 34. člena 2. delovnega 
programa o sodelovanju v kulturi, izobra-
ževanju in znanosti med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Avstrije za ob-
dobje od 2008 do 2012, ki jih bo v letu 2013 
financirala Republika Slovenija iz proraču-
na, namenjenega za kulturo, v okviru poseb-
nega programa ministrstva za pripadnike 
nemško govoreče etnične skupine v Repu-
bliki Sloveniji (v nadaljevanju: projekti).

3. Pomen izrazov
Nepridobitne kulturne organizacije s sta-

tusom pravne osebe zasebnega prava so 
društva, zveze društev in druge nevladne 
organizacije, ki so registrirane za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji (v nadalje-
vanju: upravičene osebe).

Prijavitelj kulturnega projekta je odgovor-
ni nosilec projekta.

Kulturni projekt je posamična kulturna 
dejavnost, ki je v javnem interesu in je do-
stopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati 
iz izpolnjenega prijavnega obrazca.

Finančna uravnoteženost kulturnega 
projekta pomeni, da se skupne vredno-
sti predvidenih odhodkov in prihodkov celo-
tnega projekta po posameznih stroškovnih 
postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, 
ujemajo (odhodki = prihodki).

Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od 
osemnajst let, razen če zakon, ki se upora-
blja za otroka, določa, da se polnoletnost 
doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah, ki jo je sprejela Generalna skup-
ščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 
1989).

4. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Na javni razpis se lahko prijavijo le prija-
vitelji projektov (upravičene osebe), ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da so nepridobitne kulturne organiza-
cije s statusom pravne osebe zasebnega 

prava, registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti in posredovanje 
kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo 
s podpisano in ožigosano izjavo št. 1;

– da so, če so bili pogodbena stranka mi-
nistrstva ali njegovih proračunskih uporabni-
kov v preteklih letih, izpolnili vse pogodbene 
obveznosti, kar dokazujejo s podpisano in 
ožigosano izjavo št. 2;

– da bodo v primeru izbora omogočili 
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo 
s podpisano in ožigosano izjavo št. 3;

– da ne prijavljajo istega kulturnega pro-
jekta, ki je bil že izbran na drugem program-
skem ali projektnem razpisu oziroma raz-
pisu ministrstva, ali njegovih proračunskih 
uporabnikov, kar dokazujejo s podpisano in 
ožigosano izjavo št. 4;

– da bodo prijavljeni kulturni projekt rea-
lizirali do konca leta 2013 in dosledno ure-
sničevali pogodbo z ministrstvom, kar doka-
zujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5.

5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo ministrstvo upo-

števalo naslednje kriterije:
5.1. Temeljni kriteriji:
– prispevek k promociji kulturne razno-

likosti,
– ohranjanje in razvoj kulturne identitete 

etnične skupine v Republiki Sloveniji,
– sodelovanje med manjšinskimi sku-

pnostmi tudi prek meje,
– prispevek k integraciji manjšinske sku-

pnosti v kulturno in družbeno okolje.
5.2. Prednostni kriteriji:
– sodelovanje z drugimi manjšinskimi 

skupnostmi, javnimi organizacijami s podro-
čja kulture in vključevanje v javno kulturno 
infrastrukturo,

– tradicionalna integriranost v okolju,
– kulturna dejavnost otrok,
– kulturna dejavnost, namenjena otro-

kom,
– pripravljenost projekta za izvedbo,
– opredeljena ciljna populacija,
– izvirnost,
– vključevanje strokovnjakov in umetni-

kov,
– širjenje stvarnih informacij o kulturnem 

življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov 
manjšinskih skupnosti,

– prispevek h krepitvi meddržavnih do-
brososedskih odnosov,

– pomembno obeležje.
6. Uporaba kriterijev in povzetek načina 

ocenjevanja
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov 

izvedlo po postopku, kot ga določa Pravil-
nik. Izbrani in v okviru rapisanih sredstev 
(so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki 
bodo v postopku izbire ovrednoteni oziroma 
ocenjeni višje.

Temeljni in prednostni kriteriji so ovre-
dnoteni s točkami na ocenjevalnem listu, 
dostopnem v razpisni dokumentaciji. Vsak 
od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami 
od 5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev 
ima 1 točko.

Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla 
strokovna komisija za kulturno dejavnost 
posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki 
ima možnost, da v svojem predlogu pripravi 
po prednostnem redu razvrščeno rezervno 
listo projektov ustreznih vlog, ki lahko posta-
nejo predmet sofinanciranja v primeru spro-
stitve ali povečanja proračunskih sredstev 
ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko 
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih 
projektov.
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7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev je 21.949,00 EUR, 
oziroma toliko, kot je vrednost proračun-
ske postavke »885210 – Manjšinske sku-
pine, vključene v meddržavne sporazume« 
v sprejetem proračunu Republike Slovenije 
ali rebalansu proračuna.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2013 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 
2013 in 2014.

9. Rok razpisa: besedilo javnega raz-
pisa z oznako JPR-SLOA-2013 objavi 
v Uradnem listu RS, št. 93, dne 7. decem-
bra 2012 in na spletnih straneh ministrstva 
(http://www.mizks.gov.si).

Razpis se zaključi 8. januarja 2013.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami in
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji 

v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni 
ministrstva, Maistrova 10, Ljub ljana, v času 
uradnih ur ministrstva: v ponedeljek in petek 
od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure 
in od 14. do 16. ure. Ministrstvo (pristojna 
uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem 
na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo 
tudi posredovalo.

11. Način prijave, pošiljanja in vsebina 
vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 
prijavnih obrazcih za posamezen kulturni 
projekt ter mora vsebovati vse obvezne pri-
loge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Če prijavitelj priajvi več vlog, mora 
vsako posredovati v svojem ovitku.

Vloga mora biti predložena na naslov: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 
v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji 
strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis 
JPR-SLOA-2013. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti navedba prijavitelja: naziv in na-
slov (sedež).

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

12. Pristojna uslužbenka za dajanje in-
formacij in pojasnil

Pristojna uslužbenka za dajanje in-
formacij in pojasnil je Marjeta Preželj, 
tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: mar-
jeta.prezelj@gov.si.

Pristojna uslužbenka bo v času uradnih 
ur ministrstva strokovno pomagala v fazi 
oblikovanja prijavitelja za izvedbo kulturne-
ga projekta skladno z zahtevami javnega 
razpisa.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 
v prostorih ministrstva, Metelkova 4, Ljub-
ljana, po poteku roka za oddajo vlog.

Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje 
vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziro-
ma njen predstavnik. O datumu odpiranja 
prispelih vlog bodo prijavitelji obveščeni na 
spletni strani ministrstva.

Na odpiranju bo komisija za odpiranje 
vlog ugotovila pravočasnost, upraviče-
nost in popolnost vloge glede na to, če so 
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (for-
malno popolnost).

Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem so-
delovanja se zavržejo.

Na podlagi ugotovitve komisije za odpi-
ranje vlog, da je pravočasna vloga upravi-
čene osebe formalno nepopolna, pristojni 
uslužbenec pozove prijavitelja, da jo dopolni 
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.

Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane 
po roku iz 9. točke razpisa, se bodo štele za 
prepozne in bodo zavržene.

Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če 
jo bo podal upravičeni prijavitelj do predpi-
sanega roka za oddajo vlog v javnem razpi-
su, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki 
je navedena v 10. točki razpisa.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa 
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku 
odpiranja in dopolnjevanja vlog.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da preli-
minarne rezultate razpisa posreduje javno-
sti, takoj, ko bodo znani.

Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema 
odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisi-
je sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tož-
ba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb 
z drugimi izbranimi prijavitelji.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

 Ob-5066/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11; v na-
daljevanju: ZUJIK) in skladno s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nada-
ljevanju: Pravilnik) in Pravilnikom o strokov-
nih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12), Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na 

področju romske skupnosti v Republiki 
Sloveniji, ki jih bo v letu 2013 financirala 

Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo (projektni 

razpis, oznaka JPR-Romi-2013).
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje 

sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Maistrova 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo).

2. Predmet oziroma področje javnega 
razpisa: predmet javnega razpisa je (so)
financiranje kulturnih projektov nepridobitnih 
kulturnih organizacij s statusom pravne ose-
be zasebnega prava na področju romske 
skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih 
projektov ustvarjalcev pripadnikov romske 
skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom 
samozaposlenih v kulturi.

3. Pomen izrazov
Kulturne nepridobitne organizacije s sta-

tusom pravne osebe zasebnega prava so 
društva, zveze društev, zasebni zavodi in 
druge nevladne organizacije, ki so regi-
strirane za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin 
v Sloveniji. To dokazujejo s podpisano in 
ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1a 
ter delujejo na temeljnem področju razpisa 
vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa. 
Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot 
prijavitelj kulturnega projekta.

Ustvarjalec ali ustvarjalka je fizična ose-
ba, ki ima pridobljen status samozaposlenih 
v kulturi in to dokazuje s podpisano in oži-
gosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1b. 

Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot 
prijavitelj kulturnega projekta.

Prijavitelj kulturnega projekta je odgovor-
ni nosilec kulturnega projekta.

Kulturni projekt je posamična kulturna 
dejavnost, ki je v javnem interesu in je na-
menjena javnosti ter ga je mogoče razbrati 
iz izpolnjenega prijavnega obrazca.

Finančna uravnoteženost kulturnega 
projekta pomeni, da se skupne vredno-
sti predvidenih odhodkov in prihodkov ce-
lotnega projekta po stroškovnih postavkah, 
prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo 
(odhodki = prihodki).

Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od 
osemnajst let, razen če zakon, ki se upora-
blja za otroka, določa, da se polnoletnost 
doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah, ki jo je sprejela Generalna skup-
ščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 
1989).

4. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Na javni razpis se lahko prijavijo le pri-
javitelji, ki so:

4.1. nepridobitne kulturne organizacije 
s statusom pravne osebe zasebnega prava, 
registrirane za opravljanje kulturno – ume-
tniških dejavnosti in posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s pod-
pisano in ožigosano izjavo št. 1a, ter de-
lujejo na temeljnem področju razpisa vsaj 
eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje 
se datum izdaje odločbe pristojne upravne 
enote).

Priporočene priloge:
– dokazilo o profesionalnosti (diploma 

vsaj enega posameznika, vključenega v pri-
javljeni projekt s področja umetnosti, druž-
boslovja ali humanistike, pogodba o zapo-
slitvi ali status samozaposlenega v kulturi);

– dokazila o dosedanjih uspehih (prido-
bljene nagrade, priznanja, reference ipd.).

ali
4.2. ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo sta-

tus samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo 
s podpisano izjavo št. 1b.

Priporočena priloga:
– dokazila o dosedanjih uspehih (prido-

bljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse na-

slednje pogoje:
– če so že bili v pogodbenem razmerju 

z ministrstvom, morajo imeti izpolnjene vse 
pogodbene obveznosti do ministrstva in nje-
govih proračunskih porabnikov, kar dokazu-
jejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2;

– v primeru (so)financiranja kulturnega 
projekta morajo omogočiti njegovo javno 
dostopnost, kar dokazujejo s podpisano in 
ožigosano izjavo št. 3;

– ne prijavljajo istega kulturnega projek-
ta, ki je bil že izbran na drugem program-
skem ali projektnem razpisu oziroma po-
zivu ministrstva ali njegovih proračunskih 
porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in 
ožigosano izjavo št. 4;

– kulturni projekt morajo realizirati do 
konca leta 2013 in dosledno udejanjati po-
godbo z ministrstvom, kar dokazujejo s pod-
pisano in ožigosano izjavo št. 5.

5. Področja dejavnosti kulturnih projek-
tov

Prostorski stroški
Ministrstvo bo (so)financiralo kritje pro-

storskih stroškov v zvezi z najemom ne-
premičnin ali opreme, ki so v javni lasti in 
so namenjeni kulturi (v nadaljevanju: javna 
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kulturna infrastruktura). Na podlagi tega naj 
prijavitelj k vlogi priloži tudi pojasnilo o mo-
žnostih uporabe javne kulturne infrastruk-
ture, skladno s 74. in 75. členom ZUJIK-a.

Izdajateljska in založniška dejavnost
Ministrstvo bo podprlo predvsem:
– revije in časopise v romskem jeziku, ki 

obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, 
esejistične in kritiške prispevke ter izvirne in 
prevodne prispevke o leposlovju, umetnosti 
in kulturi,

– mladinske revije in časopise v rom-
skem jeziku, ki prispevajo h kulturni vzgoji 
in izobraževanju otrok in mladine,

– izvirna leposlovna esejistična in kritiška 
dela v maternem jeziku,

– izdajo del za otroke v romskem jeziku 
ali dvojezična dela,

– dvojezična prevodna in poljudnoznan-
stvena leposlovna dela (za odrasle ali mla-
dino),

– izvirna in prevodna dela iz humanistič-
nih in družboslovnih ved (posebno tista, ki 
se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo 
romske skupnosti),

– slovarska dela, pomembna za ohra-
nitev posebne kulturne identitete, ki bodo 
izdelana na podlagi strokovnih jezikovnih 
zakonitosti (za slovarje) oziroma ob sodelo-
vanju jezikoslovca.

Spletne strani
Ministrstvo bo podprlo predvsem vzpo-

stavitve novih spletnih strani, namenjenih 
obveščanju ter objavi člankov (posebno ti-
stih, ki se nanašajo na jezik, umetnost in 
kulturo romske skupnosti).

Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo bo podprlo predvsem redno 

delovanje in nastope kulturnih skupin ter 
usposabljanje mentorjev.

Kulturna animacija
Ministrstvo bo podprlo delovanje kultur-

nih animatorjev. Prijavitelj naj k vlogi priloži 
letni program dela animatorja z romskimi 
društvi in skupinami.

Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo bo podprlo profesionalno 

zasnovane oziroma vodene dejavnosti za 
ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezi-
kovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost na 
področju romske skupnosti.

Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo bo podprlo mednarodno so-

delovanje Romov, ki prispeva k ohranjanju 
njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlo-
gi priloži vabilo organizatorja in tujine ter 
v vlogi pojasniti tudi smiselnost udeležbe.

Medsebojno kulturno sodelovanje različ-
nih manjšinskih etničnih skupnosti

Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelo-
vanje romske skupnosti in različnih drugih 
manjšinskih etničnih skupnosti ter sodelo-
vanje romske skupnosti z večinskim pre-
bivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih 
vsebin.

Predstavitve kulturnih dejavnosti širše-
mu okolju

Ministrstvo bo podprlo predstavitve na 
čim bolj racionalen in učinkovit način z na-
menom, da se s kulturo romske skupnosti 
seznani širše okolje.

Prireditve
Ministrstvo bo podprlo kakovostne pri-

reditve, ki po svoji vsebini vključujejo čim 
več prednostnih kriterijev tega javnega raz-
pisa.

Predavanja, seminarji ipd.
Ministrstvo bo podprlo predavanja in 

seminarje z romsko tematiko, ki jih bodo 

izvajali strokovno usposobljeni ali izkuše-
ni predavatelji.

Drugo
Ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih 

ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene de-
javnosti, pa vendar so pomembne za ohra-
njanje in razvoj kulture romske skupnosti.

6. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa:
6.1. Temeljni kriteriji

1. prispevek k ohranjanju in razvoju 
kulturne identitete (jezik, ohranjanje in ra-
zvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje 
romske populacije),

2. prispevek h kulturni raznolikosti in 
integrativno delovanje,

3. ustvarjalnost kot estetski presežek.
6.2. Prednostni kriteriji:

1. kulturna dejavnost otrok,
2. kulturna dejavnost, namenjena otro-

kom,
3. izvirnost,
4. kulturna dejavnost v jeziku pripadni-

kov romske skupnosti ali dvojezični projekt,
5. opredeljena ciljna populacija, kateri 

je projekt namenjen,
6. aktivno vključevanje strokovnjakov 

in umetnikov,
7. sodelovanje z javnimi organizacijami 

s področja kulture in vključevanje projekta 
v javno kulturno infrastrukturo,

8. širjenje informacij o kulturnem življe-
nju, delu in razmišljanjih pripadnikov romske 
skupnosti;

9. sofinanciranje lokalne skupnosti,
10. društvo je pridobilo status dru-

štva v javnem interesu oziroma ustvarja-
lec/ustvarjalka je s statusom samozaposle-
ne/ga v kulturi pridobil/a pravico do plačila 
prispevkov za socialno zavarovanje.

7. Uporaba kriterijev in povzetek načina 
ocenjevanja

Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov 
izvedlo po postopku, kot ga določa Pravil-
nik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev 
(so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki 
bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma 
ovrednoteni višje.

Temeljni in prednostni kriteriji so ovre-
dnoteni s točkami na ocenjevalnem listu, 
dostopnem v razpisni dokumentaciji. Prvi 
temeljni kriterij je ocenjen s točkami od 0 
do 10, druga dva temeljna kriterija pa s toč-
kami od 0 do 5. Vsak od prednostnih kriteri-
jev ima 1 točko.

Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla 
strokovna komisija za kulturno dejavnost 
posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki 
ima možnost, da v svojem predlogu pripravi 
po prednostnem redu razvrščeno rezervno 
listo projektov ustreznih vlog, ki lahko posta-
nejo predmet sofinanciranja v primeru spro-
stitve ali povečanja proračunskih sredstev 
ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko 
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih 
projektov.

8. Vrednost sredstev: okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev, namenjenih za raz-
pis, je 91.454,00 EUR oziroma toliko, kot 
je vrednost proračunske postavke »642310 
– Kulturna dejavnost romske skupnosti« 
v sprejetem proračunu Republike Slovenije 
ali rebalansu proračuna.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2013 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014.

10. Razpisni rok: besedilo javnega raz-
pisa z oznako JPR-Romi-2013 se objavi 
v Uradnem listu RS, št. 93, dne 7. decem-
bra 2012 in na spletnih straneh ministrstva 
(http://www.mizks.gov.si). Razpis se zaklju-
či 8. januarja 2013.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec za posamezen kultur-

ni projekt z izjavami,
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavi-

telji v razpisnem roku dvignejo v glavni 
pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljub ljana, 
v času uradnih ur ministrstva: v ponedeljek 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. 
do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo 
(pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim 
prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno 
dokumentacijo tudi posredovalo.

12. Način prijave, pošiljanja in vsebina 
vlog

12.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)finan-
ciranje kulturnega projekta predložiti na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana, v zapečateni ovojnici z izpisom 
na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na 
javni razpis JPR-Romi-2013. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: 
naziv in naslov (sedež).

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji, navedenimi 
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

12.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)fi-
nanciranje kulturnega projekta izpolniti na 
ustreznem prijavnem obrazcu za posa-
mezen kulturni projekt ter mora vsebovati 
vse obvezne podatke in priloge, določene 
v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj pri-
javi več vlog na javni razpis, lahko priloge, 
ki se nanašajo na vse vloge, priloži le k eni 
vlogi ter to navede, sicer pa mora vsako 
vlogo posredovati v svojem ovitku.

Priporočene so priloge o profesional-
nosti (diploma s področja umetnosti, druž-
boslovja ali humanistike, pogodba o zapo-
slitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene 
nagrade, priznanja, reference ipd.).

Za kulturni projekt, ki spada na področje 
kulturne animacije, naj se priloži tudi letni 
program dela animatorja z romskimi društvi 
in skupinami.

Za kulturni projekt, ki spada na področje 
mednarodnega sodelovanja Romov, naj se 
priložita vabilo tujega organizatorja in ute-
meljitev smiselnosti udeležbe.

Strokovna komisija za kulturno dejav-
nost posebnih skupin v Republiki Sloveniji 
bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila 
glede na temeljne in prednostne kriterije 
v besedilu javnega razpisa za leto 2013 na 
podlagi obrazložitve prijavitelja ter prilože-
nih obveznih in priporočenih prilog k prijav-
nemu obrazcu.

13. Pristojna uslužbenka za dajanje in-
formacij in pojasnil

Pristojna uslužbenka za dajanje infor-
macij in pojasnil v zvezi z razpisno do-
kumentacijo in potekom javnega razpisa 
je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elek-
tronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.

Pristojna uslužbenka bo v času uradnih 
ur ministrstva strokovno pomagala v fazi 
oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kul-
turnega projekta skladno z zahtevami jav-
nega razpisa.
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14. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 
v prostorih ministrstva, Metelkova 4, Ljub-
ljana, po poteku roka za oddajo vlog. Od-
piranju prispelih vlog lahko prisostvuje vsa-
ka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma 
njen predstavnik. O datumu odpiranja pri-
spelih vlog bodo prijavitelji obveščeni na 
spletni strani ministrstva.

Na odpiranju bo komisija za odpiranje 
vlog ugotovila pravočasnost, upraviče-
nost in popolnost vloge glede na to, če so 
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (for-
malno popolnost).

Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem so-
delovanja se zavržejo.

Na podlagi ugotovitve komisije za odpi-
ranje vlog, da je pravočasna vloga upravi-
čene osebe formalno nepopolna, pristojni 
uslužbenec pozove prijavitelja, da jo dopolni 
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.

Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane 
po roku iz 9. točke razpisa, se bodo štele za 
prepozne in bodo zavržene.

Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če 
jo bo podal upravičeni prijavitelj do predpi-
sanega roka za oddajo vlog v javnem razpi-
su, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki 
je navedena v 10. točki razpisa.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa 
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku 
odpiranja in dopolnjevanja vlog.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da preli-
minarne rezultate razpisa posreduje javno-
sti, takoj, ko bodo znani.

Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema 
odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisi-
je sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tož-
ba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb 
z drugimi izbranimi prijavitelji.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 430-625/2012/23 Ob-5049/12
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja 

izbor projektov oziroma izid javnega razpi-
sa, št. 430-625/2012, za izvajanje pravne 
pomoči v postopkih vračanja tujcev iz Re-
publike Slovenije, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 47/12, pod objavo Ob-3213/12, 
z dne 22. 6. 2012, in na spletni strani Mini-
strstva za notranje zadeve.

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje 

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

1. Informiranje tujcev o postopkih in 
možnostih vračanja;

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

3. Usposabljanje.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj 

ter vrednost izbranih projektov: za izvajanje 
projektov po predmetnem javnem razpisu je 
izbrana skupna vloga prijaviteljev Pravno-in-
formacijski center nevladnih organizacij – 
PIC, Ljub ljana in Mednarodna organizacija 
za migracije, IOM – MOM, Ljub ljana, v vre-
dnosti 50.000,00 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekti fi-
nancirajo: zaradi nastalih okoliščin je prišlo 
do spremembe v financiranju, in sicer so 
sredstva za izvedbo predmetnih projektov 
zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada 
za vračanje – LP 2013 (in ne LP 2012, kot 
je bilo navedeno v predmetni razpisni doku-
mentaciji) in sredstev Ministrstva za notranje 
zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-5079/12
Agencija za upravljanje kapitalskih na-

ložb RS na podlagi Pravilnika o postopkih 
razpolaganja in pridobivanja kapitalskih na-
ložb številka 4-0027/2011-468, z dne 23. 5. 
2011, objavlja podaljšanje roka javnega raz-
pisa za zbiranje ponudb za nakup delnic 
družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič.

Prodajalci:
– Republika Slovenija, Agencija za upra-

vljanje kapitalskih naložb RS, Dunajska 
cesta 160, 1000 Ljub ljana,

– D.S.U., družba za svetovanje in upra-
vljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 
Ljub ljana,

– Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiwei-
sova cesta 1, 4000 Kranj

– SKB banka d.d. Ljub ljana, Ajdovšči-
na 4, 1000 Ljub ljana.

Predmet prodaje:
Predmet prodaje je paket 10.851.268 

navadnih imenskih delnic družbe Peko, to-
varna obutve, d.d., Cesta Ste Marie aux 
Mines 5, 4290 Tržič, kar predstavlja 100 % 
lastniški delež v družbi. Z nakupom 100 % 
lastniškega deleža je neločljivo povezana 
dokapitalizacija družbe s strani izbranega 
kupca, v višini najmanj 2.000.000,00 EUR.

Družba Peko, tovarna obutve, d.d. (v 
nadaljevanju imenovana: družba) je pro-
izvajalec in prodajalec visokokakovostne 
usnjene obutve s 110-letno tradicijo in pre-
poznavno blagovno znamko v Sloveniji in 
na trgih bivše Jugoslavije. Poslovno skupino 
Peko sestavljajo matična družba Peko, d.d. 
s sedežem v Sloveniji in 5 odvisnih družb (1 
v Sloveniji in 4 v tujini).

Podrobnejše informacije o družbi so 
na voljo na njeni spletni strani: http://www.
peko.si.

Postopek prodaje:
Postopke prodaje delnic družbe poteka 

v dveh fazah.
V prvi fazi interesenti za nakup delnic 

družbe izkažejo svoj interes tako, da na 
naslov Agencija za upravljanje kapitalskih 
naložb RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljub-
ljana do vključno 17. 12. 2012, do 12. ure 
po lokalnem času dostavijo v zaprti ovojnici 
z oznako »Javno zbiranje ponudb, Peko, 
d.d. – izkaz interesa« naslednjo dokumen-
tacijo:

– izjavo, da so zainteresirani za nakup 
10.851.268 delnic družbe;

– kratko obrazložitev razlogov za odlo-
čitev;

– zadnje revidirane računovodske izkaze 
interesenta ali drug ustrezen dokument, ki 
izkazuje sposobnost interesenta za nakup 
delnic družbe;

– izpis iz sodnega ali drugega ustrezne-
ga registra s priloženim slovenskim prevo-
dom, če je izpis sestavljen v tujem jeziku;

– izjavo, da nastopajo v svojem imenu in 
za svoj račun;

– ime kontaktne osebe interesenta s te-
lefonsko številko, e-mailom in številko faksa.

Na podlagi izkazanega interesa bo komi-
sija, ki vodi postopek skupne prodaje delnic 
(v nadaljevanju imenovana: komisija), pova-
bila izbrane kvalificirane interesente k pod-
pisu pogodbe o varovanju tajnosti podatkov 
ter jim po podpisu le-te dostavila podrob-
nejše podatke o družbi za pripravo neza-
vezujočih ponudb in obvestilo o nadaljnjem 
postopku prodaje.

Komisija bo po prejemu in obravnavi ne-
zavezujočih ponudb povabila izbrane po-
nudnike k sodelovanju v drugi fazi prodaje. 
V tej fazi bo izbranim ponudnikom omogo-
čen skrbni pregled v podatkovni sobi druž-
be. Hkrati bodo ponudniki pozvani k oddaji 
zavezujočih ponudb. Ponudniki bodo prejeli 
navodila za pripravo zavezujočih ponudb in 
obvestilo o nadaljnjem postopku prodaje.

Na razpisu lahko sodelujejo domače ali 
tuje fizične ali pravne osebe.

Komisija si pridržuje pravico, da na pod-
lagi tega razpisa ne izbere kateregakoli ozi-
roma nobenega od interesentov za nadaljnji 
postopek prodaje.

Komisija lahko v katerikoli fazi postopka 
oziroma kadarkoli brez vsake odškodninske 
odgovornosti spremeni ali ustavi postopek 
prodaje delnic družbe ter o tem pisno obve-
sti vse zainteresirane ponudnike.

Komisija lahko posamezne ponudnike 
pozove, da svoje ponudbe še dopolnijo ozi-
roma izboljšajo. Komisija lahko s posame-
znimi ponudniki izvede pogajanja.

Prodajalci na podlagi tega javnega raz-
pisa niso dolžni skleniti pogodbe o prodaji 
delnic, ki so predmet tega javnega razpisa, 
z najugodnejšim ali katerimkoli drugim po-
nudnikom.

Dodatne informacije so interesen-
tom na voljo pri osebi Mitja Svoljšak, 
tel. 01/32-00-535 ali e-mail: mitja.svolj-
sak@auknrs.si.

Agencija za upravljanje  
kapitalskih naložb RS

Št. 35200-01/2012-2 Ob-5016/12
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega za-

kona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 
57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,11/09 in 81/11), 
Zakona o splošnem upravnem postopku 
(UPB2 – Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 
65/08 in 8/10), Zakona o socialnem varstvu 
(ZSV-UPB2 – Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 
41/07 in 122/07) Občina Bovec objavlja

javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj  

v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Bovec razpisuje oddajo ne-

profitnih stanovanj v najem, in sicer:
– pet trenutno prostih stanovanj v Bovcu, 

na naslovu Dvor 6 (46,81 m2), na naslovu In-
dustrijska cona 1 (59,11 m2), na naslovu Kot 
24 (45,52 m2), na naslovu Trg golobarskih 
žrtev 50 (53,47 m2) in Brdo 65 (33,02 m2),

– dve prosti stanovanji v Čezsoči, na na-
slovu Čezsoča 41 (94,98 m2 in 104,67 m2),

– druga stanovanja, ki bodo v času ve-
ljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na 
novo pridobljena.

Oblikovana bo prednostna lista za sta-
novanja predvidena za oddajo v najem pro-
silcem, ki glede na socialne razmere po 
9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofi-
tnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04 in 
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34/04 in 62/06, 11/09 in 81/11 – v nadalje-
vanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo 
lastne udeležbe.

1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna 
stanovanja je določena skladno z Uredbo 
o metodologiji za oblikovanje najemnin v ne-
profitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04 in 99/08 
– v nadaljevanju: Uredba) oziroma na pod-
lagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje sta-
novanja v najem.

Za povprečno veliko dvosobno stanova-
nje, v izmeri 55,00 m2, 320 točkami (primer-
no stanovanje), znaša najemnina v mesecu 
januarju 2012, izračunana na podlagi na-
vedenih veljavnih predpisov, 180,52 € me-
sečno.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko 
uveljavljajo pravico do znižane neprofitne 
najemnine v skladu z uredbo, ki je citirana 
v prejšnjem odstavku, oziroma s predpisom 
veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja 
ima pravico vsakih pet let od najemnika zah-
tevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev neprofitnega stanova-
nja. Če najemnik glede na denarne prejem-
ke in premoženjsko stanje ni več upravičen 
do najema neprofitnega stanovanja, se na-
jemna pogodba lahko spremeni v najemno 
pogodbo za tržno najemnino.

1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj 
bodo upoštevani naslednji površinski nor-
mativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja 
brez plačila varščine 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospo-
dinjstva se površine spodnjega in gornjega 
razreda povečajo za 6 m2.

2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati prosilci, da so upravičeni do dodelitve 
neprofitnega stanovanja:

– da so državljani Republike Slovenije in 
imajo v času razpisa najmanj en mesec pred 
objavljenim javnim razpisom stalno bivališče 
v Občini Bovec,

– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki sku-
paj z njim uporabljajo stanovanje (skupno 
gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega 
stanovanja, oddanega za nedoločen čas in 
z neprofitno najemnino, ali lastnik ali sola-
stnik drugega stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % pri-
mernega stanovanja. Navedena omejitev 
ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, 
ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati 
v najem za nedoločen čas za neprofitno 
najemnino,

– da je prosilec, ki ponovno prosi za do-
delitev neprofitnega stanovanja v najem, po-
ravnal vse obveznosti iz prejšnjega nepro-
fitnega najemnega razmerja ter morebitne 
stroške sodnega postopka,

– prosilci so upravičeni do dodelitve ne-
profitnega stanovanja, če dohodki njihovih 
gospodinjstev v letu 2011 ne presegajo 
v spodnji tabeli določenih odstotkov od pov-

prečne neto plače v državi, ki je v letu 2011 
znašala 987,39 €.

Velikost 
gospodinjstva  % Meja dohodka  

(v €-neto)
1-člansko 90 % 888,65
2-člansko 135 % 1.332,98
3-člansko 165 % 1.629,19
4-člansko 195 % 1.925,41
5-člansko 225 % 2.221,63
6-člansko 255 % 2.517,84

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinj-
stva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 
odstotnih točk.

– da prosilec ali kdo izmed članov go-
spodinjstva ni lastnik drugega premoženja, 
ki presega 40 % vrednosti primernega sta-
novanja (kot osnova za določitev primer-
nega stanovanja se upošteva stanovanje 
s 320 točkami in vrednostjo točke 2,63 € in 
površina stanovanja v povezavi s številom 
uporabnikov ob upoštevanju primerne povr-
šine iz točke 1.3.).

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega 
premoženja  
v € (40 %)

1-člansko 10.099,20
2-člansko 15.148,80
3-člansko 18.515,20
4-člansko 21.881,60
5-člansko 25.248,00
6-člansko 28.614,40

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so 
upravičeni tudi:

– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče 
v Občini Bovec in začasno bivajo v materin-
skih domovih in zatočiščih – varnih hišah, 
zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kazni-
vih dejanj iz območja Občine Bovec,

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo 
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge 
osebe, ne glede na kraj stalnega bivališča, 
če imajo v Občini Bovec možnosti za zapo-
slitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge 
osebe in zdravstvene storitve,

– najemniki v stanovanjih, odvzetih 
po predpisih o podržavljenju.

2.2. Dodatni pogoji
Najemodajalec določa v skladu s 4. čle-

nom Pravilnika poleg splošnih pogojev še 
dodatne pogoje glede stalnosti bivanja v Ob-
čini Bovec, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, 
da so upravičeni do točkovanja dobe biva-
nja, in sicer:

Stalno bivanje v Občini Bovec
nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 15 let 30 točk
nad 15 do 20 let 40 točk
nad 20 let 50 točk

Upošteva se število let dopolnjenih v letu 
razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta 
seštevajo.

3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stano-
vanjskih in socialnih razmer prosilcev

3.1. Opredelitev prednostnih kategorij 
v skladu s 6. členom Pravilnika

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja 
imajo prednost:

– mlade družine,
– družine z manjšim številom zaposlenih,

kar je izraženo s številom točk v pregle-
dnici:

Prednostne kategorije prosilcev Število 
točk

mlade družine (starost družine 
do 35 let)

50

družina z manjšim številom 
zaposlenih
(družina 3 članska in samo 1 
zaposlen oziroma nihče)

50

V primeru, da več prosilcev doseže ena-
ko število točk glede na oceno stanovanj-
skih in drugih razmer, se prednost določi 
glede na uvrstitev prosilcev v prednostne 
kategorije ob upoštevanju naslednjega vr-
stnega reda: prosilci z daljšo dobo bivanja 
v Občini Bovec, kot nadaljnji kriteriji pa se 
upoštevajo mlada družina in nato družina 
z manjšim številom zaposlenih.

4. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis 

za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, 
morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu, 
ki bo na voljo od 7. 12. 2012 do vključ-
no 11. 1. 2013, v sprejemni pisarni Občine 
Bovec, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure. 
Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektronski 
obliki na spletni strani Občine Bovec, www.
obcina.bovec.si.

Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo 
v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pa jih 
pošljejo priporočeno po pošti na naslov Ob-
čina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 
Bovec.

Ob oddaji vloge so prosilci dolžni pla-
čati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo 
in 18,12 € za izdajo odločbe po tarifni številki 
1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, 
Uradni list RS, št. 106/10). Upravna taksa 
v skupnem znesku 22,66 € se plača z go-
tovino v sprejemni pisarni ali na nakaže na 
račun Upravne takse Občine Bovec: SI56 
012064060309109 SI11 75051-7111002. 
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih 
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plači-
la upravne takse, če izpolnjujejo kriterije po 
25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem 
da status dokažejo s pravnomočno odločbo 
Centra za socialno delo ali z drugimi dokazili.

Rok za oddajo vlog je vključno z 11. 1. 
2013.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, 
bo pozvan, da vlogo v določenem roku do-
polni z manjkajočimi listinami. Vloge prosil-
cev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, 
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo 
s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stano-
vanj v najem morajo prosilci priložiti nasle-
dnje listine, navedene pod točkami 1, 2, 3, 
4 in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi 
uveljavljajo dodatne točke:

1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem z opisom sta-
novanjskih in socialno zdravstvenih razmer,

2. izjavo o premoženjskem stanju prosil-
ca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh 
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih 
zastopnikov) in izjavo, s katero prosilec in 
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovo-
ljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri 
upravljavcih zbirk podatkov,

3. potrdilo o skupnem neto dohodku go-
spodinjstva v letu 2011 (osebni dohodek, 
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pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek 
Študentskega servisa, invalidnina itd.) z na-
vedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne 
štejejo dodatek za pomoč in postrežbo in 
drugi prejemki za nego in pomoč, otroški 
dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, 
dohodki od občasnega dela invalidov, ki so 
vključeni v institucionalno varstvo …,

4. izjavo o morebitnih ne obdavčljivih 
dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih 
izplačevalcev za leto 2011,

5. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah 
v letu 2012, če v letu 2011 ni imel dohodkov 
iz delovnega razmerja,

6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, 
njegovega zakonskega ali izvenzakonske-
ga partnerja oziroma drugega družinskega 
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje),

7. veljavno dokazilo o stanovanjskem 
statusu: najemna ali podnajemna pogodba 
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni 
sklenjena, če prosilec ne živi pri starših,

8. dokumentacijo o trajni vezanosti na 
uporabo invalidskega vozička ali o veza-
nosti na trajno pomoč druge osebe, kolikor 
gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena 
Pravilnika,

9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanova-
nje ovrednoteno z največ 110 točkami (toč-
kovalni zapisnik ali opis kvalitete stanova-
nja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane 
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost 
z opisom posameznih prostorov in navedbo 
površin,

10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so 
starejši od 15 let,

11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam 
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, 
da je preživnina neizterljiva oziroma odločba 
o prejemanju preživnine iz preživninskega 
sklada,

12. drugo dokumentacijo, s katero se iz-
kazuje socialno zdravstvene razmere,

13. izjavo o vseh plačanih obveznostih, 
kolikor je prosilec že imel v najemu neprofi-
tno stanovanje.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega sta-
tusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od 
objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu, potrdila o stal-
nem prebivališču in številu članov gospo-
dinjstva, bo pridobila občinska uprava ne-
posredno od pristojnega državnega organa.

Listine priložene k vlogi se zadrži in se 
jih po izteku razpisnega roka udeležencem 
razpisa ne vrača.

Z dnem pravnomočnosti prednostne liste 
preneha veljati prednostna lista A, ki je bila 
sestavljena v letu 2007.

5. Splošne določbe
Strokovna služba Občine Bovec bo pre-

verjala pravočasnost prispelih vlog in nji-
hovo popolnost ter sedanje stanovanjske 
razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje župan (v nadalje-
vanju: komisija), bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi pre-
jetih listin, potrebnih za oblikovanje predno-
stne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in 
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri 
pristojnih organih in organizacijah ter posa-
meznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere 
prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se 
ta opravi nenapovedano.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo ude-
leženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, 
in sicer po številu zbranih točk. Seznam 
upravičencev, ki se bodo uvrstili na predno-

stno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, bo javno objavljen na enak način 
kot razpis najpozneje v roku 6 mesecev po 
zaključku razpisa.

Udeležencem razpisa bodo vročene od-
ločbe o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na pred-
nostno listo upravičencev. Če se posamezni 
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, 
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve 
pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Bovec. 
O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Ob-
čine Bovec. Odločitev župana o pritožbi je 
dokončna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen do-
končni seznam upravičencev, ki jim bodo 
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravi-
čenci bodo sklenjena najemna razmerja za 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino. 
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne 
dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na 
ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe 
ne odzove, se črta iz seznama upravičen-
cev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo 
najemodajalec ponovno preveril, če udele-
ženec razpisa še izpolnjuje merila za upravi-
čenost do dodelitve neprofitnega stanovanja 
v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki 
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek 
obnovi in prosilca črta iz seznama upravi-
čencev.

Za vprašanja, ki niso določena s tem 
razpisom, veljajo določila Stanovanjskega 
zakona in Pravilnika.

Vse informacije lahko dobite osebno na 
sedežu Občine Bovec, Trg Golobarskih žr-
tev 8, ali po tel. 05/38-41-901.

Ta javni razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem se objavi v Razglasnem 
delu Uradnega lista RS, dne 7. 12. 2012, na 
spletni strani Občine Bovec in na oglasnih 
deskah krajevnih skupnosti v Občini Bovec.

Občina Bovec

Št. 478-49/2010 Ob-5017/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-

gusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 
20. in 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem za 
leto 2012 kot sestavnega dela proračuna 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2012, ki ga 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi 
sprejel dne 19. 12. 2011, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim 

zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, 

Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
1. Zemljišče parc. št. 930/5, njiva, v iz-

meri 300 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izho-
diščno ceno 11.700,00 EUR.

2. Zemljišče parc. št. 930/6, njiva, v iz-
meri 353 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izho-
diščno ceno 13.767,00 EUR.

3. Zemljišče parc. št. 930/11, njiva, v iz-
meri 445 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izho-
diščno ceno 17.355,00 EUR.

Zemljišča pod točkami 1–3 se naha-
jajo na območju Rudnik-toplice v Zagor-
ju ob Savi in so po Odloku o spremem-
bah in dopolnitvah ureditvenega načrta za 
območje Rudnik-Toplice (Uradni list RS, 

št. 22/06) predvidena za individualno sta-
novanjsko pozidavo.

V posamezne izhodiščne cene ni vklju-
čen davek in ostali stroški izvedbe kupo-
prodajne pogodbe v Zemljiški knjigi. Davek 
in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe 
plača kupec. V ceno tudi ni vključen ko-
munalni prispevek, ki ga v primeru gradnje 
plača investitor ob izdaji gradbenega do-
voljenja.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno–kupljeno, 

prodajalec ne odgovarja za stvarne in prav-
ne napake predmeta prodaje.

2. Ponudnik mora najkasneje do vključ-
no dne 20. 12. 2012 plačati varščino za 
resnost ponudbe v višini 10 % od navede-
ne izhodiščne cene nepremičnine, za kate-
ro daje ponudbo. Če daje ponudbo za več 
nepremičnin, lahko plača varščino z enim 
nalogom v skupnem znesku, ki pa mora 
vsebovati po 10 % izhodiščne cene vsake 
nepremičnine, za katero daje ponudbo.

Varščino je potrebno vplačati na račun 
proračuna občine, št. 01342-0100018358, 
ki je odprt pri UJP Ljub ljana, in fotokopijo 
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. 
Varščina bo uspelemu ponudniku vračuna-
na v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne 
bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obre-
sti v roku 8 dni po končani izbiri.

3. Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stro-
ške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev 
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v ze-
mljiško knjigo).

4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji 
oziroma nakupu nepremičnine je 15 dni po 
odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse 
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene po-
godbe v tem roku, se mu lahko podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa prodajalec zadrži njegovo var-
ščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše 
pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec 
zadrži njegovo varščino.

Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dol-
žan plačati v celoti v roku 30 dni od skleni-
tve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok 
plačila kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla. Neupoštevanje pogodbenega 
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo 
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa ima 
pravico zadržati vplačano varščino.

5. Obravnavane bodo le pravočasne in 
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepo-
polne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki 
je podal takšno ponudbo, pa bo o izločitvi 
obveščen.

6. Ponudba mora biti praviloma izdelana 
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je 
na voljo brezplačno, vsak delovni dan, med 
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve 
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. 
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, 
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustre-
zati obrazcem iz razpisne dokumentacije.

7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo. 
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora 
vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo 
nepremičnine,

– izjavo ponudnika, da sprejema vse po-
goje javnega razpisa (OBR-2),

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta in davčno številko za fizične osebe, 
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega re-
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gistra za pravno osebo, samostojni podje-
tnik predloži fotokopijo registracije (doku-
menti, ki dokazujejo registracijo pravne ose-
be ali s.p., ne smejo biti starejši od 30 dni, 
od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za 
DDV za pravne osebe oziroma s.p.,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datu-
ma predložitve ponudbe (velja le za pravno 
osebo in s.p.),

– dokazilo o pravočasnem vplačilu var-
ščine za resnost ponudbe, v višini 10 % iz-
hodiščne cene,

– parafiran vzorec kupoprodajne pogod-
be (OBR-3).

Nepopolne ponudbe bodo izločene.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-

val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno.

Najnižji znesek višanja izhodiščne cene 
v oddani ponudbi je 500,00 EUR.

V primeru, da dva ali več ponudnikov 
ponudijo enako najugodnejšo ceno, si pro-
dajalec pridržuje pravico, da s temi najugo-
dnejšimi ponudniki izvrši javno dražbo, pri 
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so 
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši 
ponudniki. Najnižji znesek višanja cene na 
javni dražbi je 500,00 EUR.

9. Postopek javnega razpisa se bo vodil 
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

10. Prodajalec na podlagi te javne po-
nudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o prodaji nepremičnine najugodnejšemu 
ponudniku in je takšna obveznost prodajal-
ca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lah-
ko že začeti postopek prodaje kadarkoli do 
sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti 
varščino brez obresti.

11. Razpis se šteje kot uspel tudi v pri-
meru, če ponudbo odda le en ponudnik in je 
dosežena vsaj izhodiščna vrednost stvarne-
ga premoženja.

IV. Rok, naslov in informacije za predlo-
žitev ponudbe

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami 
naj ponudniki vročijo (osebno na vložišču 
občine ali po pošti) v zaprti ovojnici do dne 
21. 12. 2012, do 8.30, na naslov Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – po-
nudba na javni razpis-zemljišča na območju 
Rudnik-Toplice«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo 
prispele oziroma bodo vročene do prej na-
vedenega datuma in ure. Nepravočasne in 
nepravilno označene ponudbe se neodprte 
vrnejo pošiljatelju.

Ponudba mora biti praviloma izdelana 
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je 
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na 
voljo vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, 
v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Po-
nudnik lahko tudi sam izdela obrazce, ven-
dar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati 
obrazcem iz razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb je javno in se bo vrši-
lo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne 
21. 12. 2012, ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo pred za-
četkom odpiranja ponudb predložiti pisna 
pooblastila za sodelovanje na javnem od-
piranju.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo v občinski upravi, 
vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-14 ali 
565-57-16.

Besedilo javne ponudbe je objavljeno 
tudi na spletni strani Občine Zagorje ob 
Savi, http://www.zagorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 15/2012 Ob-5028/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 
in 99/09 – ZIPRS1011) in sklepa župana, 
št. 465-08-0030/2012, z dne 29. 11. 2012, 
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenega 

programa za brezdomce,  
»Zavetišče za brezdomce«,  

v Mestni občini Velenje za leto 2013
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje socialnovarstvenega progra-
ma za brezdomce, »Zavetišče za brezdom-
ce«, v Mestni občini Velenje za leto 2013.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v na-
daljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s sta-
tusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro 
dejavnosti s področja socialno varstvo (po 
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, 
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), oziroma 
ima v svojih aktih jasno opredeljeno delo-
vanje na razpisanem področju, na katerega 
se prijavlja.

2. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na 
območju Mestne občine Velenje, za občan-
ke in občane Mestne občine Velenje.

3. Vlagatelj je usposobljen za delo z ran-
ljivimi ciljnimi skupinami, med katere sodijo: 
brezdomne osebe, invalidi, uporabniki psi-
hiatričnih storitev, zasvojenci, postpenala in 
drugi materialno in socialno ogroženi občani 
in občanke.

4. Vlagatelj ima enoletne izkušnje na po-
dročju izvajanja socialnovarstvenega pro-
grama za brezdomce, »Zavetišče za brez-
domce«.

5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj 
kandidira na javni razpis, je v skladu s pred-
metom razpisa.

6. Vsebina in aktivnosti programa ne 
vključujejo socialnovarstvenih storitev (de-
loma ali v celoti) po Zakonu o socialnem 
varstvu in podzakonskih aktih.

7. Program omogoča neprekinjeno na-
mestitev oziroma bivanje in je uporabni-
cam/uporabnikom na voljo 24 ur dnevno, 
vse dni v tednu.

III. Merila za izbor programov
Merila za oceno ustreznosti vsebine pri-

javljenega programa in merila za odmero 
višine sredstev sofinanciranja, na osnovi 
katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: 
komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo 
vse razpisne pogoje, predlaga program za 
dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, 
so podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa.

Mestna občina Velenje bo z vlagateljem, 
ki bo zbral najvišje število točk, sklenila po-
godbo o sofinanciranju programa.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena re-

alizaciji programa z razpisnega področja 

tega javnega razpisa v letu 2013, znaša 
32.400,00 EUR.

Mestna občina Velenje si pridržuje pra-
vico do spremembe okvirne višine sredstev.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva za leto 2013 morajo biti 
porabljena v letu 2013.

VI. Rok za predložitev in način predlo-
žitve vlog

Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali 
po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje, in sicer najkasneje 
do vključno 17. decembra 2012, do 12. ure.

Vsaka vloga mora biti oddana ali posla-
na v zaprti ovojnici in obvezno opremljena 
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za so-
financiranje socialnovarstvenega programa 
za brezdomce, “Zavetišče za brezdomce”, 
v Mestni občini Velenje za leto 2013«.

VII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju po-

gojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega 
javnega razpisa bodo izbrane formalno po-
polne vloge. Vloga šteje kot formalno popol-
na, če izpolnjuje naslednje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisa-
nem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne upo-
rablja na mestih v prijavnem obrazcu, kjer 
sta predvidena žig in podpis odgovorne ose-
be vlagatelja, zadošča podpis odgovorne 
osebe vlagatelja,

– ima priložene vse priloge, ki so sestav-
ni del razpisne dokumentacije tega javnega 
razpisa, in so objavljene na spletni strani, 
www.velenje.si.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za 

odpiranje vlog, bo javno in se bo začelo 
v ponedeljek, 17. decembra 2012, ob 13. uri 
v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 
soba št. 405, v 4. nadstropju, na naslovu 
Titov trg 1, Velenje.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni 
od zaključka odpiranja vlog vlagatelje po-
zvala, da vloge, ki skladno s VII. točko be-
sedila tega javnega razpisa niso formalno 
popolne, v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in ob-
veščanje o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s skle-
pom odločil župan Mestne občine Velenje, 
zoper naveden sklep pa je možna pritožba.

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

način, ki je določen v VI. točki besedila tega 
javnega razpisa,

– nepopolne vloge, katerih vlagatelji 
bodo pozvani k dopolnitvi in katerih vloge 
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlaga-

teljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih po-
gojev, določenih v II. točki besedila tega 
javnega razpisa,

– vloge oziroma programi, ki pri ocenje-
vanju na osnovi meril, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije tega javnega razpi-
sa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk 
ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.

Mestna občina Velenje bo vse vlagatelje 
vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje 
v roku 8 dni po zaključku javnega razpisa.

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

Razpisna dokumentacija tega javne-
ga razpisa je od dneva objave dosegljiva 
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na spletni strani Mestne občine Velenje: 
http://www.velenje.si, pod rubriko: priložno-
sti, javne objave.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zain-
teresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, 
in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do 
četrtka, od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 
13. ure, na naslovu: Mestna občina Velenje, 
Glavna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom dobijo zainteresirani:

– preko e-pošte na naslovu: neven-
ka.lempl@velenje.si,

– po tel. 03/896-16-81 – izključno v času 
uradnih ur, in sicer:

– ponedeljek in torek od 8. do 14.30,
– sreda od 8. do 17. ure in
– petek od 8. do 13. ure.

Mestna občina Velenje

Št. 2012-1229 Ob-5043/12
Na podlagi 13. člena Zakona o lekar-

niški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 
– ZLD-UPB1), Statuta Občine Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – 
uradno prečiščeno besedilo 2) in Sklepa žu-
pana Občine Domžale o začetku postopka 
za podelitev koncesije za opravljanje lekar-
niške dejavnosti, objavlja Občina Domžale

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

lekarniške dejavnosti
1. Naročnik (koncedent): Občina Dom-

žale, Ljub ljanska cesta 69, 1230 Domžale.
2. Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje lekarni-

ške dejavnosti za območje Občine Domžale, 
s katero se zagotavlja preskrbo prebivalstva 
in zdravstvenih zavodov ter drugih organiza-
cij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega iz-
dajo zdravil na recept, brez recepta ter ma-
gistralno pripravo zdravil. Poleg lekarniške 
dejavnosti lahko koncesionar opravlja še 
druge dejavnosti, določene v tretjem odstav-
ku 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.

3. Območje izvajanja dejavnosti: Ob-
močje Občine Domžale/KS Slavka Šlandra.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesija se podeli za nedoločen čas in začne 
veljati z dnem izdaje odločbe. Koncesionar 
mora začeti z izvajanjem lekarniške dejav-
nosti čim prej, najkasneje pa v 6 mesecih po 
podelitvi koncesije.

5. Finančni in materialni pogoji izvajanja 
koncesije: koncedent ne prevzema nobenih 
finančnih obveznosti iz naslova izvajanja le-
karniške dejavnosti v koncesiji. Prostore za 

opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi 
koncesionar.

6. Pogoji za podelitev koncesije, ki jih 
mora izpolnjevati kandidat

– ima ustrezno strokovno izobrazbo (ma-
gister farmacije) za vodenje lekarne;

– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča 

prepovedano opravljanje poklica oziroma 
lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti 
starejše od 3 mesecev);

– ni v delovnem razmerju oziroma bo 
z začetkom opravljanja javne zdravstvene 
službe na podlagi koncesije prekinil delovno 
razmerje;

– ima zagotovljene ustrezne prostore, 
opremo in če to zahteva narava dela, tudi 
ustrezne kadre;

– nima že podeljene koncesije za opra-
vljanje lekarniške dejavnosti na drugem ob-
močju;

– predloži program izvajanja lekarniške 
dejavnosti;

– izpolnjuje pogoje, določene s Pravil-
nikom o pogojih za opravljanje lekarniške 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06);

– izpolnjuje druge pogoje, skladne z ve-
ljavno zakonodajo.

7. Merila oziroma kriteriji za izbiro

– Najugodnejša lokacija glede na obstoječo mrežo in pričakovani 
delež oskrbe starejše populacije 50 točk 

– Čas pričetka izvajanja koncesije 30 točk

– Število delovnih mest 10 točk

– Kvaliteta predloženega programa 5 točk

– Dodatne storitve 5 točk

8. Rok za oddajo vlog: 30 dni od dneva 
objave javnega razpisa.

9. Obvestilo o izbiri: vlagatelji bodo o izi-
du javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni 
po objavi javnega razpisa.

10. Oddaja vlog: vlogo z zahtevanimi 
prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev, 
s pripisom »Prijava na javni razpis za podeli-
tev koncesije na področju lekarniške dejav-
nosti na območju Občine Domžale« lahko 
vložite osebno na vložišču Občine Domžale, 
soba št. 4 ali pošljete priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Domžale, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Ljub ljanska cesta 69, 
1230 Domžale.

Vse dodatne informacije lahko dobite na 
tel. 01/724-13-05.

Občina Domžale
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Št. 478-36/2012 Ob-5032/12
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 

8270 Krško, na podlagi 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) ter 51. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09 in 51/10), objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja 

Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. nepremičnina parc. št. 255/30 – pa-

šnik, v izmeri 12 68 m2, ID 1332906, k.o. 
1321 – Leskovec,

2. nepremičnina parc. št. 66/19 – travnik, 
v izmeri 6 63 m2, ID 3846355, k.o. 1315 – 
Videm.

Predmeti prodaje so v celoti v lasti Ob-
čine Krško.

Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 28. 12. 

2012, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A« 
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

Izklicne cene
Izklicni ceni za predmeta prodaje zna-

šata:
– za predmet prodaje pod zaporedno 

številko 1 je izklicna cena 24.600,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno 

številko 2 je izklicna cena 17.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost po stopnji 

20 % ni vključen v ceno in ga kupec plača 
poleg kupnine.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi 
je 500,00 EUR.

Plačilni pogoji
S kupcema, najugodnejšima dražitelje-

ma za posamičen predmet prodaje, bosta 
v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku jav-
ne dražbe, sklenjeni kupoprodajni pogodbi 
s plačilom kupnine v roku 30 dni po prejetju 
računa oziroma podpisu pogodbe.

Kupnina se plača na podračun EZR 
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, 
št. 011000100008197. Plačilo kupnine v do-
ločenem roku, je bistvena sestavina prav-
nega posla.

Višina varščine
Dražitelji morajo do javne dražbe plačati 

varščino v višini 10 % od izklicne cene za 
posamičen predmet prodaje na podračun 
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slove-
nije, št. 011000100008197, in se pri plačilu 
varščine sklicevati na posamičen predmet 
prodaje (navedba zaporedne številke pred-
meta prodaje in opis predmeta prodaje).

Drugi pogoji in ogled predmetov prodaje:
– na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postane-
jo lastniki nepremičnin oziroma njihovi po-
oblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim 
pooblastilom,

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni 
starejše od 30 dni (tuj državljan mora priloži-
ti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi dr-
žavi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane),

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne ose-
be in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti 
potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni državi 
enakovredne institucijam, od katerih se zah-
teva potrdila za slovenske pravne osebe),

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
dokazilo o plačani varščini,

– če izbran dražitelj za posamičen pred-
met prodaje ne bo sklenil kupoprodajne po-
godbe v predpisanem roku, bo vplačana 
varščina ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju za posami-
čen predmet prodaje se bo varščina vštela 
v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vr-
njene brez obresti v 10 dneh po opravljeni 
javni dražbi,

– dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogo-
jev, bodo izločeni iz postopka,

– za posamičen predmet prodaje bo iz-
bran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in 
ponudil najvišjo ceno,

– obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo z najugodnejšim dražiteljem za posa-
mičen predmet prodaje, je izključena,

– župan Občine Krško ali pooblaščena 
oseba s soglasjem predstojnika, lahko do 
sklenitve pravnega posla, postopek javne 
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem po-
vrne izkazane stroške,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo) plača kupec,

– nepremičnine bodo prodane po načelu 
videno kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo 
upoštevane,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico na 
posamičnem predmetu prodaje po plačilu 
celotne kupnine,

– ogled predmetov prodaje je možen 
ob predhodni najavi na sedežu Občine Kr-
ško, tel. 07/49-81-385 in tel. 07/49-81-291, 
kjer so na voljo tudi ostale informacije o pro-
daji pri Kožar Mitji in Cvelbar Kastelic Kar-
men.

Občina Krško

Javne dražbe
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Št. 114 Ob-5024/12
Svet zavoda Osnovne šole Stopiče, 

Stopiče 37, 8322 Stopiče, razpisuje delov-
no mesto na podlagi sklepa Sveta Osnovne 
šole Stopiče številka 5 z dne 6. 11. 2012

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja –ZOFVI (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, 
vodstvene, organizacijske in druge spo-
sobnosti za uspešno vodenje zavoda. 
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 
22. 4. 2013.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, 
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, program 
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovano-
sti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zara-
di kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost, potrdilo sodišča, da oseba ni v ka-
zenskem postopku oziroma zoper njo ni 
vložena pravnomočna obtožnica in kratkim 
življenjepisom) pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne 
šole Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče, 
z oznako “Za razpis ravnatelja/ice”.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo 
o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Stopiče

Št. 162/2012 Ob-5025/12
Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda 

Kranj objavlja na podlagi sklepa 6. kore-
spondenčne seje z dne 27. 11. 2012 prosto 
delovno mesto

direktor zavoda (m/ž)
za mandatno obdobje 4 let.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– visokošolska izobrazba naravoslovne, 

ekonomske ali pravne smeri,
– vsaj deset let delovnih izkušenj, od 

tega najmanj pet let na vodilnih ali vod-
stvenih delih,

– ustrezne organizacijske in upravlja-
vske izkušnje,

– da je sposoben s svojim znanjem, raz-
gledanostjo in izkušnjami prispevati k ra-
zvoju zavoda in dejavnosti.

Mandatno obdobje prične teči 1. 3. 
2013.

Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila 
o izobrazbi in delovnih izkušnjah, življenje-
pis in program dela za mandatno obdobje.

Vloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: 
KGZS – zavod Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 
4000 Kranj, s pripisom »Ne odpiraj – razpis 
direktor«, do 22. 12. 2012.

Svet Kmetijsko gozdarskega  
zavoda Kranj

 Ob-5042/12
Javno komunalno podjetje Grosuplje 

d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, 
objavlja na podlagi 23. člena ZDR (Uradni 
list RS, št. 42/02) prosto kombinirano de-
lovno mesto:

– figurant-samostojni projektant-kal-
kulant in obračunski referent.

za določen čas za dobo enega leta, s po-
skusno dobo šestih mesecev in zahteva-
no strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje 
gradbene smeri.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev sprejema kadrovska služba Javne-
ga komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o., 
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, do pre-
teka 5 dnevnega roka od objave v Uradnem 
listu RS, to je 12. 12. 2012.

Javno komunalno podjetje  
Grosuplje d.o.o.

Št. 28/2012 Ob-5047/12
Svet Centra za socialno delo Ljub-

ljana-Center na podlagi 34. in 35. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – 
ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 
ZJZP), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 
46/07 – Odl. US, 103/07, 45/08 – ZArbit, 
83/09 – Odl. US), 56. in 57. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 
ZSV-UPB-2 s spremembami, v nadaljevanju 
ZSV) ter v skladu z 32. členom Statuta Cen-
tra za socialno delo Ljub ljana-Center, razpi-
suje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno 
delo Ljub ljana – Center.

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan/a 
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, do-
ločenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 
56. in 57. členu ZSV, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna iz-
obrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih 
izkušenj

– ali višja strokovna izobrazba iz 69. čle-
na ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih 
in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po ZSV;
– opravljen program za vodenje social-

novarstvenega zavoda, ki ga določa Soci-
alna zbornica v soglasju s Strokovnim sve-
tom RS za splošno izobraževanje. Če nima 
opravljenega programa za vodenje, ga mora 
opraviti najpozneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja, sicer mu man-
dat na podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenova-
nim direktorjem se sklene delovno razmerje 
za določen čas trajanja mandata.

Kandidati naj k prijavi na razpis priložijo 
tudi življenjepis in program dela oziroma 
svojo vizijo delovanja Centra za socialno 
delo Ljub ljana-Center za mandatno obdo-
bje.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev in življenjepisom naj kandidati 
pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za 

socialno delo Ljub ljana-Center, Dalmatinova 
ul. 2, 1000 Ljub ljana, z oznako: »za razpis 
direktorja« in pripisom »Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni 
v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Svet Centra za socialno delo  
Ljub ljana-Center

 Ob-5058/12
Upravni odbor Inštituta za ekonomska 

raziskovanja, Ljub ljana, Razpisna komisija, 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 
18/98, 36/00, 127/06) razpisuje delovno 
mesto

direktorja/ice Inštituta za ekonomska 
raziskovanja.

Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Kandidat/ka za direktorja/ico mora 

v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45I/1994, 8/96, 18/98, 36/00, 
127/06), Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06, 
112/07, 9/11, 57/12) in Sklepom o preobliko-
vanju Inštituta za ekonomska raziskovanja 
v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, 
št. 52/98, 65/99, 13/3, 11/06 in 47/11) izpol-
njevati naslednje pogoje:

– imeti mora doktorat znanosti s podro-
čja ekonomskih ved,

– izkazovati mora mednarodno primer-
ljive raziskovalne rezultate v zadnjih petih 
letih,

– izkazovati mora sposobnost za organi-
ziranje in vodenje,

– v zadnjih 5 letih mora imeti samostoj-
no objavljena znanstvena ali strokovna dela 
z ekonomskega področja, ki dosegajo naj-
manj 100 točk po pravilniku, ki ureja izvoli-
tev v znanstveno-raziskovalne in raziskoval-
no-razvojne nazive,

– imeti mora izkušnje pri organiziranju 
in vodenju raziskovalnega dela na ekonom-
skem področju,

– aktivno mora obvladati najmanj dva 
tuja jezika,

– pripraviti mora razvojni program Inšti-
tuta,

– imeti mora najmanj 5 let delovnih izku-
šenj pri opravljanju podobnih del in nalog.

Kandidati/ke morajo svoje prijave, skupaj 
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, 
življenjepisom, razvojnim programom Inšti-
tuta za ekonomska raziskovanja, najkasneje 
v 8 dneh po objavi razpisa poslati na naslov: 
Inštitut za ekonomska raziskovanja, Karde-
ljeva ploščad 17, 1109 Ljub ljana, v zaprti 
ovojnici z oznako »Za razpisno komisijo«.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 30 dneh po objavi tega razpisa.

Za morebitne dodatne informacije se 
obrnite na tajništvo inštituta, Kardeljeva plo-
ščad 17, 1000 Ljub ljana, tel. 01/53-03-810.

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Št. 01/2012 Ob-5060/12
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21. in 25. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za kulturo, šport, turizem in mladinske de-

Razpisi delovnih mest
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javnosti Ravne na Koroškem (Uradno glasi-
lo slovenskih občin št. 25/2011 in 34/2011) 
in 22. in 24. člena Statuta javnega zavoda, 
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladin-
ske dejavnosti Ravne na Koroškem, objavlja 
javni natečaj za zasedbo prostega delovne-
ga mesta za določen čas štirih let, in sicer 
za polni delovni čas

direktor Zavoda za kulturo, šport, tu-
rizem in mladinske dejavnosti.

Kraj opravljanja delovnega mesta je 
v kraju Ravne na Koroškem na sedežu Za-
voda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti oziroma v drugih uradnih prosto-
rih, kjer Zavod opravlja svoje naloge ter po 
potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, na-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

Naloge delovnega mesta:
– izdaja splošne akte zavoda, če z zako-

nom ni določeno drugače;
– izdaja akte v posamičnih zadevah, če 

z zakonom ni določeno drugače;
– predlaga svetu zavoda dolgoročno 

strategijo razvoja zavoda;
– predlaga svetu v potrditev letne progra-

me dela in finančne načrte ter letna poročila;
– odgovarja in zagotavlja pogoje za ure-

sničevanje ciljev zavoda, določenih v aktu 
o ustanovitvi zavoda, dolgoročni strategiji 
razvoja zavoda in v letnih programih dela 
zavoda;

– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– odgovarja za gospodarno uporabo, 

upravljanje in razpolaganje s premoženjem, 
ki je last zavoda ali ga ima zavod v upra-
vljanju;

– opravlja druge naloge določene z za-
konom in aktom o ustanovitvi zavoda.

Poleg splošnih pogojev, določenih v Za-
konu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 42/02 in naslednji) morajo kandidati iz-
polnjevati še naslednje posebne pogoje:

– najmanj visokošolska izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od 

tega vsaj tri leta na vodilnem ali vodstvenem 
delovnem mestu;

– znanje enega od naslednjih tujih jezi-
kov: angleščine, nemščine ali francoščine;

– ustrezna strokovna usposobljenost za 
delo z računalnikom;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni, 
zaradi kaznivega dejanja zoper gospodar-
stvo, zoper delovno razmerje in socialno 
varnost, zoper pravni promet, zoper upra-
vljanje družbenih sredstev in naravna bo-
gastva ter zoper družbeno in zasebno pre-
moženje;

– ne sme mu biti izrečen varnostni ukrep 
prepovedi opravljanja poklica;

– ne sme biti kot direktor zavoda ali po-
slovodni organ oziroma član poslovodnega 
organa podjetja, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek, pravnomočno obsojen na 
plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij;

– zoper njih ne sme biti vložena prav-
nomočna obtožnica, zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

Prijava mora obvezno vsebovati:
1. Krajši življenjepis ter da se navede 

poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja 
in veščine.

2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti raz-
vidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila pridobljena.

3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: 
obdobje,v katerem je kandidat opravljal po-
samezna dela, kje jih je opravljal, kandidat 
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je 
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen 
naziv je imel).

4. Predlog programa dela in razvoja za-
voda za mandatno obdobje štirih let.

5. Predlog strateškega načrta zavoda.
6. Izjavo kandidata da:
– da ni bil pravnomočno obsojen, zara-

di kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, 
zoper delovno razmerje in socialno varnost, 
zoper pravni promet, zoper upravljanje druž-
benih sredstev in naravna bogastva ter zo-
per družbeno in zasebno premoženje,

– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep 
prepovedi opravljanja poklica,

– da ni bil kot direktor zavoda ali po-
slovodni organ oziroma član poslovodnega 
organa podjetja, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek, pravnomočno obsojen na 
plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij,

– da zoper njega ni bila vložena prav-
nomočna obtožnica, zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

7. Izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka dovoljuje Zavodu za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc za namen tega 
razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne 
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v za-
prti ovojnici z oznako »javni natečaj za pro-
sto delovno mesto direktor Zavoda za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske dejavnosti« 
na naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 
2390 Ravne na Koroškem, v roku 8 dni po 
objavi tega javnega natečaja v Uradnem 
glasilu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi 
elektronska oblika, poslana na elektronski 
naslov: info@kcravne.si, pri čemer veljav-
nost prijave ni pogojena z elektronskim pod-
pisom.

Za dodatne informacije o izvedbi jav-
nega natečaja je odgovoren Miran Kert, 
tel. 041/615-330, od ponedeljka do petka 
od 9. do 12. ure.

Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz 
katerih ni mogoče razbrati, da kandidat iz-
polnjuje natečajne pogoje ali ne bodo imele 
vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile 
v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi 
s kandidati, ki na podlagi predloženih doka-
zil izpolnjujejo natečajne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Z izbranim kandidatom bo po dokončno-
sti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o za-
poslitvi za določen čas štirih let.

Zavod za kulturo, šport, turizem  
in mladinske dejavnosti  

Ravne na Koroškem

Št. 110-876/2012 Ob-5064/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju 
kandidatov iz Republike Slovenije za so-
dnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, 
št. 64/01 in 59/02) razpisuje:

– eno mesto kandidatke ali kandidata 
za sodnico ali sodnika na Splošnem so-

dišču Sodišča Evropske unije v Luksem-
burgu.

Razpisni pogoji: za kandidatko ali kan-
didata za sodnico ali sodnika na Splošnem 
sodišču Sodišča Evropske unije v Luksem-
burgu (v nadaljevanju: Splošno sodišče) 
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje 
za izvolitev na sodniško mesto vrhovne so-
dnice ali vrhovnega sodnika po določbah 
zakona, ki ureja sodniško službo, ali oseba, 
ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico 
ali sodnika ustavnega sodišča in izpolnjuje 
tudi pogoj aktivnega znanja jezika, ali vsaj 
enega od jezikov, ki se pri Splošnem sodi-
šču uporablja kot uradni jezik.

V skladu z jezikovnimi pravili Splošnega 
sodišča se sodnice in sodniki brez tolma-
čev posvetujejo v francoskem jeziku, zato 
ima prednost kandidatka ali kandidat z zna-
njem francoskega jezika.

Pisne prijave z življenjepisom in do-
kazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev sprejema Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Župančičeva ulica 3, Ljub-
ljana z obveznim pripisom: »Za razpis 
št. 110-876/2012«.

Prijave je potrebno vložiti v 30 dneh po 
objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis 
strokovne dejavnosti po zadnjem pridoblje-
nem strokovnem oziroma znanstvenem na-
slovu.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-5069/12
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 

16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje, 
objavlja prosta delovna mesta:

– predstojnika Oddelka za plastično 
in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo 
roke,

– predstojnika Urološkega oddelka,
– predstojnika Oddelka za hematolo-

gijo in onkologijo,
– predstojnika Oddelka za angiologi-

jo, endokrinologijo in revmatologijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, 

oziroma kandidatke, ki poleg splošnih po-
gojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi 
naslednje pogoje:

– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe – 
doktor medicine,

– Specialistični izpit iz strokovnega po-
dročja oddelka (za delovno mesto predstoj-
nika Oddelka za plastično in rekonstruktivno 
kirurgijo in kirurgijo roke: specialist z usmer-
jeno specializacijo),

– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem 
specialističnem izpitu,

– veljavna licenca za opravljanje dela 
zdravnika specialista,

– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj me-

dicinske stroke oddelka ter predloge orga-
nizacijske izboljšave oddelka, program na 
področju celovite kakovosti s predlogi za 
izboljšavo timskega dela in organizacijske 
kulture.

Izbrani kandidat bo izbran za mandatno 
dobo 4 leta.

Rok, do katerega sprejemamo prijave, je 
8 dni od dneva objave.

Kandidati oziroma kandidatke naj pošlje-
jo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica 
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 
3000 Celje, z oznako: »za razpis predstoj-
nika (z navedbo oddelka)«.

Splošna bolnišnica Celje
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Št. 34/12 Ob-5018/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-

vosodje in javno upravo, Uprava za izvrše-
vanje kazenskih sankcij, Zavod za presta-
janje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 
2000 Maribor, v skladu z 20. in 29. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) ter 35. do 39. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Naziv in sedež organizatorja zbiranja 
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Uprava za izvr-
ševanje kazenskih sankcij, Zavod za presta-
janje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 
2000 Maribor.

II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvar-
nega premoženja v najem za opravljanje 
dejavnosti prodaje zaprtim osebam.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema je poslovni prostor na 

parceli št. 1774, k.o. 657 Maribor – Grad, 
št. stavbe 1797.

Lastnik objekta je Republika Slovenija, 
upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem 
prostora za opravljanje trgovinske dejavno-
sti z mešanim blagom znotraj zavoda, za 
potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb.

Mesečna najemnina z vključenimi obra-
tovalnimi stroški znaša 45,00 €.

IV. Informacije glede nepremičnine
V Zavodu za prestajanje kazni zapora 

Maribor je za dodatne potrebe zaprtih oseb 
slednjim omogočeno nakupovanje v zavod-
ski trgovini.

Nakupi potekajo najmanj 2x tedensko, 
praviloma pa ob torkih in četrtkih, v času 
delitve kosila. Osebe, ki bivajo v sobah, ki 
so ves dan zaprte, oddajo potrebo po artiklih 
ob jutranjem raportu, en dan pred delov-
nim dnem kantine. Naročene stvari se jim 
dostavi ob delovnih dneh kantine v bivalne 
prostore.

Ponudba artiklov v trgovini je prilagojena 
specifikam zavoda, prav tako je iz njegove 
strani predhodno potrjena. Artikle predvsem 
sestavljajo prehrambeni izdelki, brezalko-
holne pijače, izdelki za osebno higieno, ča-
sopisi in revije, tobačni izdelki …

Prodajni asortiman je po predhodnem 
dogovoru in po potrditvi s strani uprave za-
voda (varnostni vidik) mogoče dopolniti tudi 
z drugimi izdelki, za katere pa veljajo celo-
tno pogodbeno obdobje enaki pogoji pro-
daje, kot za izdelke iz ponudbenega pred-
računa.

Vsi artikli, tako iz ponudbenega predra-
čuna kakor tudi iz morebitnega dopolnjene-
ga seznama, se morajo prodajati po načelu 
poštene konkurence, pri prodaji sadja in ze-
lenjave pa mora upoštevati sezonske cene.

V zavodski trgovini je prepovedano pro-
dajati alkoholne pijače in druge pro izvode, ki 

vsebujejo in/ali so narejeni na bazi alkohola, 
zdravila in poživila v trdem in/ali tekočem 
stanju, snovi in sredstva, ki so na seznamu 
prepovedanih substanc, nevarne tekočine 
in pline, vnetljiva sredstva, rezila in druge 
nevarne predmete, s katerimi bi se lahko 
ogrozila varnost zavoda.

Prostor, kjer se vrši dejavnost zavodske 
trgovine, je prazen, pravokotne oblike z dve-
ma prostoroma, skupne kvadrature 16,2 m2. 
Opremo potrebno za izvajanje dejavnosti 
(blagajno, hladilno omaro, police …) je dol-
žan izbrani izvajalec zagotoviti sam.

Izvajanje storitev zavodske trgovine vrši 
zunanji izvajalec, ki mora izpolnjevati dolo-
čene pogoje, postavljene z vidika varnosti.

Izvajalec je med drugim dolžan zagota-
vljati kontinuiteto ter redno izvajanje trgo-
vske dejavnosti v skladu z urnikom.

Izvajalec mora imeti za opravljanje tovr-
stne dejavnosti registrirano temu primerno 
podjetje in mora poslovati v skladu z zakon-
skimi zahtevami iz področja trgovinskega 
poslovanja in drugimi predpisi, po katerih je 
zavezan poslovati.

Za podrobnejše podatke, informacije 
ali prevzem razpisne dokumentacije gle-
de predmeta javne ponudbe smo dostopni 
na tel. 02/29-09-674 ali 02/29-09-664, pri 
Rajku Golob, ali na tel. 02/29-09-625, pri 
Borisu Berce, v času delavnika, med 8.30 
in 13. uro.

V. Pogoji najema in merila
Pogoji:
1. Za nepremičnino se lahko sklene na-

jemna pogodba za določen čas, za dobo 
enega leta.

2. Nepremičnina bo oddana v najem naj-
ugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala 
za to pristojna komisija z javnim odpiranjem 
ponudb.

3. Ponudnik mora za izvajanje dejavnosti 
zagotoviti delavca z ustrezno izobrazbo za 
izvajanje storitev in je v primeru odsotnosti 
(bolniška, dopust …) dolžan zagotoviti na-
domestnega delavca.

4. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo 
za izvajanje storitve.

Merila:

Druge objave

Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika so sledeči:

Skupna vrednost ponudbenega predračuna 80 % 80 točk

Število lastnih maloprodajnih trgovin 5 % 5 točk

Reference 15 % 15 točk

1. Kriterij skupna vrednost ponudbene-
ga predračuna

Vrednost prvega kriterija izraženega 
v točkah se bo izračunala po naslednji for-
muli:

T = N * 80 / P,

pri čemer oznake pomenijo:
T – točke
N – najnižja ponudbena vrednost
P – ponudnikova vrednost.
Po tej formuli dobi najnižja ponudbena 

vrednost 80 točk, ostale pa ustrezno manjše 
število točk.
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2. Kriterij števila lastnih maloprodajnih 
trgovin

Število lastnih maloprodajnih 
trgovin

Točke

1 trgovina 1 točka
2 trgovini 2 točki
3 trgovine 3 točke
4 trgovine 4 točke
5 ali več trgovin 5 točk

Maksimalno število točk je 5.
3. Kriterij reference
Pogoj za priznanje tega kriterija je, da 

ima ponudnik za izvajanje tovrstnih stori-
tev v preteklih dveh letih vsaj 1 potrjeno 
in pozitivno ocenjeno referenco iz javnega 
sektorja, za kar prejme 5 točk. Kolikor ima 
ponudnik večje število referenc, za vsako 
dodatno referenco pridobi 2 dodatni točki.

Maksimalno število točk je 15.

Število referenc Točke
1 dodatna referenca 2 točki
2 dodatni referenci 4 točke
3 dodatne reference 6 točk
4 dodatne reference 8 točk
5 ali več dodatnih referenc 10 točk

Na podlagi vseh meril je najvišje možno 
število točk 100. Kot najugodnejši bo izbran 
tisti ponudnik, ki bo po ocenjevanju zbral 
najvišje število točk.

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

4. Plačilo najemnine (stroške uporabe 
prostora): najemodajalec bo za poslovni 
prostor izstavljal mesečne račune za na-
jemnino (stroške uporabe prostora) do 5. 
v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za 
prvi obrok najema bo najemnik dolžan po-
ravnati v roku 15 dni od izdaje računa, ki ga 
bo najemodajalec izstavil po sklenitvi po-
godbe. V primeru, da najemnina ni plačana 
v roku, lahko najemodajalec zaračuna zako-
nite zamudne obresti.

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

1. pozove vse najugodnejše ponudni-
ke k oddaji nove ponudbe,

2. opravi s ponudniki dodatna poga-
janja.

VI. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin 
v najem

Ponudbe lahko predložijo fizične in 
pravne osebe. Ponudba mora biti napisa-
na v slovenskem jeziku, cene pa podane 
v evrih. Vsebina ponudbe je opredeljena 
v priloženih obrazcih, ki jih mora ponudnik 
v celoti izpolniti, podpisati in žigosati. Ponu-
dnik obrazcev ne sme popravljati ali dopol-
njevati. Ponudnik mora tudi parafirati vsako 
stran pogodbe in jo na zadnji strani opremiti 
s podpisom in žigom.

Sestavni del ponudbe so tudi dokazila iz 
2. točke tega poglavja, katera mora ponu-
dnik predložiti k ponudbi.

1. Vrstni red prilog je naslednji:
– priloga št. 1 – obrazec “Podatki o po-

nudniku”,
– priloga št. 2 – obrazec “Ponudbe-

ni predračun”,
– priloga št. 3 – obrazec “Izjava o izpol-

njevanju pogojev”,
– priloga št. 4 – obrazec “Reference”,
– priloga št. 5 – obrazec “Referenčno 

potrdilo”,
– priloga št. 6 – vzorec “Najemna po-

godba”.
2. Ponudniki morajo ponudbi priložiti še 

naslednja dokazila:
– samostojni podjetniki izpis podatkov iz 

Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali 
drugega registra oziroma odločba upravne-
ga organa o izpolnjevanju pogojev za opra-
vljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati 
za čas sklenitve pogodbe,

– gospodarske družbe izpis podatkov iz 
sodnega registra oziroma odločba upravne-
ga organa o izpolnjevanju pogojev za opra-
vljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati 
za čas sklenitve pogodbe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih 

sredstvih – potrdilo o solventnosti pri banki, 
katera vodi TRR.

Najemojemalec mora za zaposlene, ki 
bodo delali v zavodski prodajalni, dostaviti 
najemodajalcu potrdilo o nekaznovanju in 
jih seznaniti z varnostnimi predpisi zavoda. 
Pri svojem delu z zaprtimi osebami morajo 
upoštevati določbe, ki veljajo za delavce 
zavoda. Zahteva se profesionalna komuni-
kacija z zaprtimi osebami. Prepovedana je 
prodaja blaga zaprtim osebam na odloženo 
plačilo ali pa predaja blaga oziroma predme-
tov, ki bi se med zaprtimi osebami izvajala 
preko najemojemalca v zavodski prodajalni.

Potrdila in dokazila ne smejo biti starej-
ša od 30 dni pred dnevom, ko je ponudnik 
oddal ponudbo.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od 
roka določenega za oddajo ponudbe.

VII. Rok in način oddaje ponudbe:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 

prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Mi-
nistrstvo za pravosodje in javno upravo, 
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, 
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, 
Vošnjakova 16, 2000 Maribor, do vključno 
24. 12. 2012, do 10. ure. Na sprednji strani 
ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – 
ponudba za najem nepremičnine. Na zadnji 
strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov ponudnika.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisne pogoje iz poglavja VI.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 5 delovnih 
dni po izbiri.

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

IX. Pravila javne ponudbe: javno zbira-
nje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo javnega 
odpiranja ponudb nadzoruje pristojna ko-
misija.

X. Kraj in čas javnega odpiranja pre-
jetih ponudb: javno odpiranje ponudb bo 
potekalo v prostorih Zavoda za prestajanje 
kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 
Maribor, in sicer 27. 12. 2012, ob 9. uri. 
K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak po-
nudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je 
pravočasno oddal ponudbo.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo,  

Uprava za izvrševanje  
kazenskih sankcij,  

Zavod za prestajanje kazni zapora  
Maribor

Št. 4301-25/2012 Ob-5062/12
Na podlagi 68.d. člena Energetskega za-

kona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 
in 10/12), Pravilnika o metodologiji izdelave 
in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni 
list RS, št. 77/09) in Pravilnika o usposa-
bljanju, licencah in registru licenc neodvi-
snih strokovnjakov za izdelavo energetskih 
izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10) Republika 
Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana 
objavlja

javni natečaj
za pridobitev pooblastila  

za izdajo energetskih izkaznic
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za infrastrukturo in prostor, Langu-
sova ulica 4, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo).

2. Predmet javnega natečaja: predmet 
javnega natečaja je podelitev pooblastila iz-
dajateljem za izdajo energetskih izkaznic. To 
pooblastilo se podeli kot javno pooblastilo.

3. Pogoji sodelovanja in prijave na javni 
natečaj

Na natečaj se lahko prijavijo gospodar-
ske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, 
zbornice. Gospodarske družbe oziroma 
zavodi morajo biti ustanovljeni po Zakonu 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09), Zakonu o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91 z nadaljnjimi spremembami in 
dopolnitvami) ali Zakonu o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo) s sedežem v Republiki 
Sloveniji. Gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki oziroma zavodi, ki se prijavljajo 
na razpis:

– ne smejo biti v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

– imeti morajo poravnane obveznosti do 
Republike Slovenije;

– morajo biti kapitalsko ustrezni skladno 
z 11. členom Zakona o finančnem poslova-
nju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitva-
mi);

– morajo izpolnjevati naslednja pogoja:
– v sodni register oziroma v Poslov-

ni register Slovenije imajo vpisano dejav-
nost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – 
(71.1) Arhitekturno in tehnično projektiranje 
in s tem povezano svetovanje,

– ima zaposlenega vsaj enega neodvi-
snega strokovnjaka za izdelavo energetskih 
izkaznic ali s pogodbo o delu z neodvisnim 
strokovnjakom za izdelavo energetskih izka-
znic zagotovljeno izvajanje teh nalog.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje 
energetske izkaznice po vsaki zahtevi za 
njeno izdajo.
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Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za 
obdobje petih let od dneva podpisa odločbe 
ministrstva.

5. Način prijave: popolna prijava prija-
vljena v skladu z navodili iz razpisne do-
kumentacije, mora biti oddana na naslov: 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Lan-
gusova 4, 1000 Ljub ljana, pod oznako »Vlo-
ga za javni natečaj za pridobitev pooblastila 
za izdajo energetskih izkaznic« ter polnim 
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vsi 
podatki iz vlog prijaviteljev so javni.

6. Odpiranje vlog: javni natečaj je odprt 
pet let. Vloge se zbirajo tri mesece in obrav-
navajo vsak prvi ponedeljek v mesecu, ki 
sledi. Odpiranje ni javno.

7. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog 
bodo obveščeni v roku najmanj 60 dni od 
sprejema vloge.

8. Razpisna dokumentacija: razpisna do-
kumentacija je na voljo na internet naslovu 
http://www.gov.si/mzip in na sedežu Ministr-
stva za infrastrukturo in prostor. Razpisna 
dokumentacija se lahko posreduje tudi po 
elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj 
navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo 
za razpisno dokumentacijo.

9. Dodatne informacije: dodatne informa-
cije v zvezi z javnim natečajem je mogoče 
dobiti po tel. 01/400-34-14, kontaktna ose-
ba: Erik Potočar ali na elektronski naslov: 
erik.potocar@gov.si.

Ministrstvo  
za infrastrukturo in prostor

 Ob-5063/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana in Bol-
nišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topol-
šica, na podlagi drugega odstavka 21. člena 
Zakon o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Uradni list RS, št. 86/10), objavljata

javno zbiranje ponudb
določenemu krogu oseb  

za prodajo stanovanj
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.
Upravljavec in organizator: Bolnišnica 

Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica.
II. Opis predmeta prodaje: garsonje-

ra št. 18, vložek 3481/18, ID stanovanja 
3505/28E, v izmeri 31,99 m2, v 7. nadstropju 
stanovanjsko poslovnega objekta, ID objek-
ta 3505, zemljišče objekta s parc. št 2522, 
stavba, v izmeri 6067,91 m2, na naslovu Ša-
leška cesta 18b, 3320 Velenje, k.o. Velenje.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

2. Izklicna cena nepremičnine: 
25.000,00 EUR.

3. Ponudbo lahko oddajo vse zaintere-
sirane pravne oziroma fizične osebe, ki re-
snost svoje ponudbe izkažejo s plačilom 
varščine v višini 10 % izklicne cene na pod-
račun izvrševanja proračuna Republike Slo-
venije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
10995-7221002-27112012. Kopijo potrdila 
o vplačani varščini priložijo ponudbi.

4. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja 
na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti ozi-
roma biti vročene v zaprti ovojnici z oznako 
Ne odpiraj – javna ponudba, najkasneje do 
dne 22. 12. 2012 do 12. ure, na naslov: Bol-
nišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topol-
šica, Komisija za izvedbo postopka prodaje.

5. Ponudbe ne morejo podati člani komi-
sije in z njimi povezane osebe.

6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, 
tj. najugodnejšim ponudnikom bo podpisana 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb. Plačilo kupnine sledi v 8 dneh 
po podpisu pogodbe, oziroma prvega obro-
ka kupnine, po v pogodbi dogovorjenih 
obrokih, na podračun izvrševanja proračuna 
Republike Slovenije št. 01100-6300109972, 
sklic na št. 18 10995-7221002-27112012, 
pri čemer se položena varščina všteje v ku-
pnino.

7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je 
določen v 6. točki ne sklene pogodbe oziro-
ma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača 
v dogovorjenem roku, ima lastnik – proda-
jalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma 
razdreti že sklenjeno pogodbo, brez doda-
tnega roka za izpolnitev.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku 
prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb

Pravne osebe morajo ponudbi predložiti:
– Izpisek iz Poslovnega registra Slove-

nije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev,

– naslov: ulica, hišna številka, poštna 
številka, telefonska številka in e-mail,

– pooblastilo za zastopanju pravne ose-
be,

– ime in priimek ter naslov pooblaščene 
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko 
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe 
strani),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za po-

trebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predlo-

žiti:
– ime in priimek,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna 

številka, telefonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe stra-

ni),
– fotokopijo davčne številke,
– številko osebnega računa za potrebe 

vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, 

hišna številka, poštna številka), telefon in 
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogod-
be, ki se mora izkazati z notarsko overjenim 
pooblastilom.

V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija 

za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v 
nadaljevanju: komisija). Odpiranje ponud-
bo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstropju 
PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 
3326 Topolšica, dne 27. 12. 2012, ob 12. uri.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo kot kriterij upoštevana najvišja ponujena 
kupnina. V primeru več najugodnejših po-
nudb, se bodo s ponudniki izvedla dodatna 
pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za 
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pro-
dajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet 
tega poziva.

3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila 
prodajna pogodba. Če izbrani ponudnik ne 
bo sklenil prodajne pogodbe v roku 5 dni od 
povabila k podpisu pogodbe, bo postopek 
javnega povabila razveljavljen, vplačana 
varščina pa zadržana.

4. Morebitne imetnike predkupne pravice 
na predmetnih nepremičninah se pozove, 
da v roku 15 dni od objave ponudbe pisno 
obrazložijo, ali svojo pravico uveljavljajo ali 

ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev ne 
prejme, se domneva, da se predkupne pra-
vice na uveljavljajo.

V primeru utemeljeno izkazane predku-
pne pravice, se postopek ustavi.

Že vplačane varščine se ponudnikom 
v navedenem primeru povrnejo.

Republika Slovenija, Ministrstvo za 
zdravje, lahko do sklenitve pravnega posla 
postopek prodaje ustavi.

VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek 

prodajne pogodbe na sedežu Bolnišnice To-
polšica po e-mailu ali po pošti.

Vse informacije v zvezi s prodajo se lah-
ko dobijo na sedežu Bolnišnice Topolšica.

Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, 
tel. 031/783-770 in je dosegljiv vsak delovni 
dan od dneva objave do dneva oddaje po-
nudb, med 8. in 12. uro.

Bolnišnica Topolšica

Št. 478-298/2012-1 Ob-5085/12
Naročnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljub ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež organizatorja javnih 
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javne dražbe vodi Komisija 
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem – pristojna komisija.

II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja.

III. Opis predmetov prodaje:
1. Zemljišče na Vrhniki, parc. št. 2374/6 

travnik, v izmeri 636 m2 (delno stavbno ob 
robu parcele, delno kmetijsko), k.o. 2002 
Vrhnika, ID znak 2002-2374/6-0.

Javno zbiranje ponudb z znanim kupcem 
bo končana šele po tem, ko bo celotna ne-
premičnina 30 dni objavljena na UE in bodo 
ponudbe o nakupu možno posredovati tudi 
v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaklju-
ček prodaje.

a. Ogled nepremičnine po predhodni na-
javi, tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton,

b. Izhodiščna vrednost: 34.600,00 EUR.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Črno-

mlju, parc. št. 1256/15 njiva, v izmeri 743 m2, 
k.o. 1541 Loka, ID znak 1541-1256/15-0.

a. Ogled nepremičnine po predhodni na-
javi, tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton,

b. Izhodiščna vrednost: 10.000,00 EUR.
3. Zazidano stavbno zemljišče v Črno-

mlju, parc. št. 1256/61, poslovna stavba 
36 m2, dvorišče, v izmeri 1.055 m2, k.o. 1541 
Loka, ID znak 1541-1256/61-0.

a. Ogled nepremičnine po predhodni na-
javi, tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton,

b. Izhodiščna vrednost: 37.000,00 EUR.
4. Garaža št. 78, na naslovu Pesarska 5, 

Ljub ljana, k.o. 1732 Štepanja vas v celoti, ID 
1732-422-78, (zasedeno).

a. Ogled garaže: 17. 12. 2012, od 9. do 
10. ure.

b. Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
5. Garaža št. 97, na naslovu Pesarska 5, 

Ljub ljana, k.o. 1732 Štepanja vas v celoti, ID 
1732-422-97, (zasedeno).
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a. Ogled garaže: 17. 12. 2012, od 9. do 
10. ure.

b. Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje, na naslovu Ci-

galetova ulica 8, Ljub ljana, št. 117 (zase-
deno) v IV. nad., 7. etaže, v skupni izmeri 
s kletjo 54,31 m2, k.o. 1737 Tabor, iden. št. 
stavbe 192 in posameznega dela št. 117, 
celotni ID znak 1737-192-117, letnik 1962, 
tablica MO 26817.

a. Ogled stanovanja: 17. 12. 2012, od 
9. do 10. ure.

b. Izhodiščna vrednost: 128.200,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
1. Oglede nepremičnin opravite ob do-

ločenih terminih oziroma po predhodni na-
javi, kot je zapisano ob vsaki posamezni 
nepremičnini. Glede vprašanj glede samega 
javnega zbiranja ponudb smo dosegljivi na, 
tel. 01/471-22-13 od 10. 12. 2012 do 21. 12. 
2012, med 8. in 12. uro.

V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se proda v celoti po 

sistemu videno - kupljeno, zato morebitne 
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne 
bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema 
nobenih obveznosti iz morebitno drugačne 
ugotovljene površine stanovanja in garaž pri 
izdelavi etažnega načrta.

2. Predpisane davčne dajatve, ki niso 
vštete v izhodiščno vrednost, stroške notar-
skih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača 
kupec.

3. Nepremičnina bo prodana najugodnej-
šemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna 
komisija.

4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: 
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu 
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju 
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu 
pogodbe, podpisane s strani obeh pogod-
benih strank, plača kupnino v roku 30 dni po 
izstavitvi računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina 
se plača na transakcijski račun Ministrstva 
za obrambo RS, št. 01100-6370191114, 
sklic 18 19119-7141998-84000. Položena 
varščina se všteje v kupnino.

5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih 
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.

6. Plačilo celotne kupnine v roku je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Če 
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen 
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na 
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe 
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, 
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe 
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez 
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati pla-
čano varščino.

7. Nepremičnina preide v last kupca po 
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, 
posest pa z opravljeno primopredajo ne-
premičnine.

8. Zemljiško knjižno dovolilo prodajalec 
izstavi po celotnem plačilu kupnine.

9. V primeru, da bo za ponudbo iste 
nepremičnine več ponudnikov podalo po-
nudbo v enaki višini, se bo med ponudni-
ki opravila javna dražba takoj po odpiranju 
ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: 
300,00 EUR.

VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji ne-
premičnine na podlagi javnega zbiranja po-
nudb:

1. Ponudbe lahko predložijo fizič-
ne in pravne osebe, ki resnost svoje po-
nudbe izkažejo s plačilom varščine v vi-
šini 10 % od izhodiščne cene nepremični-

ne na transakcijski račun Ministrstva za 
obrambo RS, št. 01100-6370191114, sklic 
18 19119-7141998-84000.

2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv 
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko 
številko, morebitni e- naslov, navedbo ne-
premičnine, za katero daje ponudbo (kraj, 
ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanova-
nja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo 
ponudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo 
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila varščine,

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pri-
dobiti nepremičnino v RS (kopija osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter davč-
no številko – fizične osebe oziroma izpis 
iz ustreznega registra in davčno številko 
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in 
s.p., ipd.),

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v njegovi državi enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in mate-
rialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponu-
dnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe 
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti po-
trdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi 
enakovredne institucijam, od katerih se zah-
teva potrdila za slovenske pravne osebe, 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokade TRR),

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

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
razpisne pogoje in da njegova ponudba ve-
lja vse do podpisa pogodbe,

– potrdilo, da so iz naslova uporabe ne-
premičnine (npr. najemnina, stroški uprav-
nika…) poravnani (priloži le ponudnik, ki 
nepremičnino uporablja),

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

prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Mini-
strstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 
Ljub ljana, do 24. 12. 2012 do 10. ure. Na 
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: 
»Ponudba za nakup nepremičnin MORS de-
cember 2012 – Ne odpiraj« Na zadnji strani 
kuverte mora biti naveden naziv in naslov 
ponudnika.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse razpisne in navedene po-
goje.

3. Ponudbe pod izhodiščno vrednostjo 
ne bodo upoštevane oziroma jih bomo v po-
stopku odpiranja ponudb izločili.

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

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, bo varščina brez obresti 
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega 
ponudnika.

6. Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja 
ponudb izvaja pristojna komisija.

VIII. Ustavitev postopka
1. Komisija za odprodajo državnega pre-

moženja si v vsakem primeru pridrži pravico, 
da lahko s soglasjem predstojnika postopek 

prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega 
posla.

IX. Pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Javno zbiranje ponudb se izvaja 

v skladu Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12). Izvedbo javne ponudbe nadzoruje 
pristojna komisija. Javno zbiranje ponudb 
bo predvidoma posneto na filmski trak.

X. Drugo:
1. K odpiranju ponudb dne 24. 12. 2012 

ob 11 uri lahko pristopi vsak ponudnik oziro-
ma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno 
oddal ponudbo. Odpiranje je javno in bo 
potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo 
RS, Vojkova cesta 61, III. nad. v Sektorju 
za gospodarjenje z nepremičninami, 1000 
Ljub ljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 478-296/2012-1 Ob-5086/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvar-

nem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 14/07 in 16/08), 44. čle-
na Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 
in 94/07) Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije objavlja

javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev  
stavbne pravice za izgradnjo, 

investiranje, upravljanje,  
trženje vojaškega kluba in trgovine
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Vojkova 55, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročila, ki ga je določil naroč-
nik: Vojaški klub in trgovina.

3. Predmet javnega razpisa: podelitev 
stavbne pravice za izgradnjo, investiranje, 
upravljanje, trženje vojaškega kluba zunaj 
ograjenega kompleksa ob telovadnici pri 
vojašnici Edvarda Peperka v Ljub ljani na 
delu zemljišča, cca 400,00, m2 s parcelno 
številko 127/60, k.o. 1370-Moste.

4. Pogoji, ki se nanašajo na javni razpis
4.1 Pogoji in postopek podpisa pogodbe 

o podelitvi stavbne pravice
Predmet razpisa je podelitev stavbne 

pravice za izgradnjo, investiranje, upravlja-
nje, trženje objekta »vojaškega kluba« ob 
telovadnici pri vojašnici Edvarda Peperka, 
Leskoškova ulica 7 v Ljub ljani v približnih 
okvirih idejne zasnove kluba, infrastruktura 
in objekti ter zunanja ureditev, ki jo je izdelal 
naročnik v mesecu juniju 2012.

Stavbna pravica se po tem javnem pozi-
vu dodeli za 20 let.

S prenehanjem stavbne pravice postane 
objekt sestavina nepremičnine (zemljišča) 
ter last lastnika zemljišča.

Ministrstvo za obrambo bo izbralo ponu-
dnika za izgradnjo, investiranje, upravljanje, 
trženje vojaškega kluba ob telovadnici pri 
vojašnici Edvarda Peperka v Ljub ljani na 
podlagi prejetih idejnih zasnov.

4.2. Ogled nepremičnin, ki so predmet 
javnega poziva: nepremičnine, ki so pred-
met javnega poziva si je mogoče ogledati 
po predhodnem dogovoru na Sektorju za 
gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva 
za obrambo.

4.3 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti 
skupina gospodarskih sub jektov, ki ji bo na-
ročilo oddano
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Ponudnik lahko nastopa kot samostojni 
gospodarski sub jekt.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina po-
nudnikov.

V primeru skupne ponudbe ponudniki iz-
berejo zastopnika skupine ponudnikov, ki je 
odgovoren za koordinacijo med naročnikom 
in ponudniki in zastopa ponudnike pred na-
ročnikom ter podpiše oziroma parafira po-
nudbo.

Naročnik bo od izbranega ponudnika 
(samostojni ponudnik ali skupina ponu-
dnikov) pred podpisom pogodbe o pode-
litvi stavbne pravice zahteval, da izbrani 
ponudnik ali skupina ponudnikov ustanovi 
družbo, ki bo podpisala pogodbo o podelitvi 
stavbne pravice.

Po podpisu pogodbe o stavbni pravici 
bo novoustanovljena družba imetnik vseh 
pravic in obveznosti.

4.4. Nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo za stavbno pra-

vico (v nadaljevanju: nadomestilo) bo dolo-
čeno na podlagi podatkov iz prejete idejne 
zasnove.

Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo 
za stavbno pravico plačal enkrat letno do 
15. marca za tekoče leto, z izjemo prvega 
obroka nadomestila, ki bo zapadel v plačilo 
8 dni od sklenitve pogodbe o ustanovitvi 
stavbne pravice oziroma od izstavitve raču-
na s strani Ministrstva za obrambo.

Letni izračun stavbne pravice je sestav-
ni del pogodbe s tem, da se letni izračun 
opravi po izvedbi javnega poziva glede na 
ponujeno in doseženo najvišjo ceno. Letni 
izračun bo izdelal sodni cenilec za grad-
beništvo.

Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 20 % 
davka na dodano vrednost.

5. Razpisna dokumentacija: razpisni do-
kumentaciji s prilogami ter idejno zasnovo 
naročnika so na voljo na zgoščenki pri kon-
taktni osebi Mariji Soklič na naslovu: Ministr-
stvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje 
z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljub ljana.

6. Pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo

Če ponudnik želi dobiti kakršna koli po-
jasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali 
pripravo ponudbe, mora najkasneje sedem 
dni pred skrajnim rokom za sprejemanje po-
nudb zastaviti vprašanja na elektronski na-
slov kontaktne osebe: marija.soklic@gov.si.

Dodatna pojasnila in dokumentacija 
v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo po-
nudnikom posredovana na elektronski na-
slov najpozneje šest dni pred skrajnim ro-
kom za sprejemanje ponudb.

7. Rok za prijavo na razpis oziroma od-
dajo vloge

Ne glede na način dostave, morajo vloge 
prispeti na naslov: Ministrstvo za obram-
bo, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljub ljana do 
21. 12. 2012, do 15.30.

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po 
pošti ali predložiti osebno v glavni pisarni 
na sedežu ministrstva v zaprti ovojnici, na 
kateri mora biti:

– vidna označba »Ne odpiraj – Za javni 
razpis: »Vojaški klub«,

– naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojko-
va cesta 55, 1000 Ljub ljana,

– naslov ponudnika na hrbtni strani ovoj-
nice.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje bo dne 
22. 12. 2012 ob 12. uri na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo, Sektor za gospodarje-

nje z nepremičninami, Vojkova cesta 61 m, 
1000 Ljub ljana, sejna soba III. nadstropje. 
Najboljši ponudnik bo obveščen po pošti 
najkasneje v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

9. Drugi pogoji
Ministrstvo za obrambo lahko kadarkoli 

ustavi postopek oddaje stavbne pravice in 
sklenitve pravnega posla.

Ponudniki sami krijejo nastale stroške 
v postopku javnega poziva.

Ministrstvo za obrambo

Št. 2403003794 Ob-5019/12
Družba za avtoceste v Republiki Slove-

niji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, 
kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa 
o prodaji z dne 20. 11. 2012 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1) parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno, neza-

zidano stavbno zemljišče, v izmeri 366 m2 
– izhodiščna vrednost prodaje znaša 
19.800,00 EUR;

2) parc. št. 41/1, 40/1, 40/3, k.o. 680 
– Tezno, nezazidano stavbno zemljišče, 
v skupni izmeri 914 m2 – izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 104.500,00 EUR;

3) parc. št. 1034/2, k.o. 452 – Dolena, 
zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski 
objekt z gospodarskim poslopjem, na naslo-
vu Dolena 36a, Videm, v izmeri 1.116,00 m2 
(neto tlorisna površina stanovanjske stavbe 
znaša 200,10 m2, neto tlorisna površina go-
spodarskega objekta znaša 26,60 m2), ter 
parc. št. 1033/1, k.o. 452 – Dolena, delo-
ma nezazidano stavbno zemljišče, deloma 
kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.981 m2 – 
skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
78.850,00 EUR;

4) parc. št. 656/4, k.o. 991 – Orla vas, 
nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 117,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 3.000,00 EUR;

5) parc. št. 329/471, k.o. 991 – Orla 
vas, nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 585,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 27.000,00 EUR,

– pri delu (48 m2) nepremičnine parc. 
št. 329/471, k.o. 991 – Orla vas, je Republi-
ka Slovenija, zanjo DARS d.d., s služnostno 
pogodbo dovolila vpis služnosti izgradnje 
in vzdrževanja dostopne ceste z vgrajeno 
infrastrukturo, v korist Občine Polzela, za 
dobo največ 30 let, služnostna pravica ni 
vknjižena v zemljiški knjigi;

6) parc. št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 
187.s, k.o. 1012 – Vransko, kmetijsko zemlji-
šče, v skupni izmeri 3.052,00 m2 – izhodišč-
na vrednost prodaje znaša 6.000,00 EUR;

7) parc. št. 4318/2, k.o. 1959 – Domžale 
in parc. št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovi-
ca, nezazidano stavbno zemljišče, v skupni 
izmeri 1.129,00 m2 – izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 95.000,00 EUR;

8) parc. št. 718/3, 719/3, 743/13, 745/1, 
746/0, vse k.o. 2180 – Žirovnica, nezazi-
dano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 
2.632,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 126.000,00 EUR;

– pri nepremičnini parc. št. 743/13, k.o. 
2180 – Žirovnica, je v zemljiški knjigi vknjiže-
na služnostna pravica ureditve in vzdrževa-

nja cestnega priključka z javno razsvetljavo 
ter plinovoda v obsegu posega do 32 m2, 
v korist RP investicije d.o.o., služnost izgra-
dnje in vzdrževanja fekalnega kanala OPC1 
dolžine do 2 m, v korist Občine Žirovnica, 
služnost dostopa in prevoza preko te par-
cele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je 
v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem 
zahodnem delu parcele, vse za čas delova-
nja zbirnega centra za komunalne odpadke 
v OPC Žirovnica v korist Občine Žirovnica, 
služnost dostopa in prevoza preko te par-
cele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je 
v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem 
zahodnem delu parcele, vse za čas obrato-
vanja poslovnega objekta v OPC Žirovnica, 
v korist Saxonia – Franke d.o.o. ter služnost 
dostopa in prevoza preko te parcele po do-
stopni cesti v OPC Žirovnica, ki je v površini 
do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem 
delu parcele, v korist Exacta normalije d.o.o.;

– pri nepremičnini parc. št. 718/3, k.o. 
2180 – Žirovnica, je v zemljiški knjigi vknji-
žena služnostna pravica izgradnje in vzdr-
ževanja vodovoda v obsegu posega do 8 m2 
(križanje na sredini parcele v smeri sever – 
jug), v korist RP investicije d.o.o.;

9) parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše, 
nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 494,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 67.500,00 EUR;

10) parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofi-
je, nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 181,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 12.350,00 EUR;

11) parc. št. 397/15, k.o. 604 – Gradi-
ška, nezazidano stavbno zemljišče, v izme-
ri 412,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 16.150,00 EUR,

– po podatkih javne evidence GURS se 
na parc. št. 397/15, k.o. Gradiška, nahaja 
stanovanjski objekt, v naravi pa je objekt 
porušen.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih 
nepremičnin ni vključen 20 % DDV oziroma 
2 % davek na promet z nepremičninami. Da-
vek in vsi stroški v zvezi s prodajo in preno-
som lastništva bremenijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec 
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema 
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis 
na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je 
bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne 
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske 
pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 

pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki 

do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vpla-
čati varščino v višini 10 % od objavljene iz-
hodiščne vrednosti prodaje na transakcijski 
račun prodajalca, št. 06000-0112292446, 
odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo 
namena nakazila: varščina, sklic na številko 
231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všte-
ta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo 
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni 
po končanem izboru najugodnejšega po-
nudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter 

naslov stalnega prebivališča oziroma sedež 
ponudnika, ter podatke o zastopnikih pod-
jetja.

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe.
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– Višino ponujene cene brez davščin, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne cene.

– Davčno številko, matično številko (za 
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponu-
dnik fizična oseba, in telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predlo-

žiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista 
ter potrdilo o državljanstvu Republike Slove-
nije oziroma o državljanstvu druge države 
članice Evropske unije, ostali pa še dokazi-
la, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko 
lastninsko pravico na nepremičninah v Re-
publiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot 
jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predlo-
žiti izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna 
oseba sodeluje po pooblaščencu, je obve-
zno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri 
notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, 
s priloženo navedbo celotne številke računa 
za primer vračila varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana 
vsebina razpisa ter da brezpogojno spreje-
ma razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če 

bo prispela najkasneje do 21. 12. 2012, do 
12. ure, na naslov: Družba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava 
v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod 
oznako »Javni razpis za prodajo nepremič-
nin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb 
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in 
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva 
po preteku roka za oddajo ponudb obravna-
vala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne 
ponudbe pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je naj-
višja ponujena cena. Upoštevane bodo le 
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane 
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
– Nepremičnine so pod posamezno za-

poredno številko naprodaj kot celota. Po-
nudba je veljavna samo, če je podana za 
posamezen sklop v celoti.

– Pogodba z najugodnejšim ponudni-
kom bo sklenjena, kolikor morebitni zako-
niti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal 
zakonite predkupne pravice pod enakimi ali 
za prodajalca ugodnejšimi pogoji.

– Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izklju-
čena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi 
začeti postopek do sklenitve prodajne po-
godbe.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dol-
žan s prodajalcem skleniti kupoprodajno po-
godbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu 
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku 
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v ko-
rist prodajalca in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe.

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega 
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi 
poda kupec.

– Rok vezanosti ponudnika na dano po-
nudbo je 120 dni od roka za oddajo po-
nudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zain-
teresirani ponudniki na naslovu: nepre-
micnine@dars.si oziroma spletni strani 
www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-99-20.

DARS d.d.

 Ob-5067/12
Državnotožilski svet na podlagi četrte-

ga odstavka 200. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 195. člena Zakona o državnem 
tožilstvu (ZDT-1, Uradni list RS, št. 58/11) 
objavlja

poziv
državnim tožilcem k vložitvi prijav  

za dodelitev na
– dve prosti mesti državnih tožilcev v Od-

delek za preiskovanje in pregon uradnih 
oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljeva-
nju: Posebni oddelek) pri Specializiranem 
državnem tožilstvu RS.

Skladno s tretjim odstavkom 200. čle-
na ZDT-1 se v Posebni oddelek dodelita 
najmanj dva državna tožilca, ki sta usposo-
bljena in izkušena za obravnavo zadev iz 
pristojnosti Posebnega oddelka.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

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

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priloži-

ti življenjepis (v obliki Europass CV: 
http://www.europass. cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introducti-
on.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne de-
javnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi 
z dokazili.

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

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

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

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

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

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

Rok za prijavo je 15 dni od objave po-
ziva.

Pisne prijave morajo kandidati poslati 
na naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 
1000 Ljub ljana, z oznako na ovojnici »Prija-
va na poziv v Posebni oddelek«.

Državnotožilski svet RS

Št. 2.2.-5185/2012 Ob-5050/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju 

s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi 

pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruk-
tura d.o.o., Področje za nabavo objavlja: 
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k nakupu pre-
mičnin: neuporabnega materiala, odpadno 
železo.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.
– SVP Postojna – NP Sežana.
Predmet prodaje obsega približno 90 ton 

neuporabnih tirnic, odpadno železo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje 

znaša: 22.050,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 

18. 12. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe: 
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub-
ljana, Področje za nabavo (sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo na-
vedene v navodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh 
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za 
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi doda-
tna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje 
in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. 
Zahtevo za prevzem navodila so ponudni-
ki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, 
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po fa-
ksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: 
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije 
na tel. 01/29-14-634.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Št. 07/2012 Ob-5061/12
Na podlagi sklepa upravnega odbora 

Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o od-
vetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Od-
vetniške zbornice Slovenije o vodenju ime-
nika odvetnikov, imenika odvetniških kandi-
datov in imenika odvetniških pripravnikov ter 
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje 
primernosti poslovnih prostorov in opreme, 
potrebne za opravljanje odvetniškega pokli-
ca, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Dejan Šebenik, 

rojen 13. 7. 1980 v Ljub ljani, z dnem 12. 11. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Štihova 14 (zaposlen pri odvetnici Kseniji 
Ocvirk).

Obveščamo vas, da se Gorazd Snoj, ro-
jen 22. 5. 1982 v Ljub ljani, z dnem 12. 11. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Dalmatinova ulica 10.

Obveščamo vas, da se Klemen Per-
šin, rojen 16. 12. 1982 v Ljub ljani, z dnem 
12. 11. 2012 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Pražakova ulica 10 (zaposlen 
pri odvetniku Mitji Lamutu).

Obveščamo vas, da se Peter Pavlič, ro-
jen 7. 2. 1951 v Ljub ljani, z dnem 12. 11. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Dalmatinova ulica 2 (delo prične v Civil-
ni odvetniški družbi, Dalmatinova ulica 2, 
Ljub ljana).

Obveščamo vas, da se Janez Lovrec, 
rojen 27. 11. 1974 na Ptuju, z dnem 15. 11. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno na Ptuju, Vo-
dnikova ulica 2.

Obveščamo vas, da se Marko Ketler, 
rojen 16. 10. 1984 v Murski Soboti, z dnem 
12. 11. 2012 vpiše v imenik odvetnikov 
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Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dalmatinova ulica 11 (zaposlen 
v Odvetniški družbi Ilić o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Andrej Breza-
všček, rojen 17. 5. 1983 v Kranju, z dnem 
12. 11. 2012 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Komenskega 36 (zaposlen pri 
odvetniku Zoranu Korenčanu).

Obveščamo vas, da se Jasna Vračko, ro-
jena 30. 7. 1982 v Mariboru, z dnem 13. 11. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, 
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11.

Obveščamo vas, da se Ines Rostohar, 
rojena 4. 4. 1984 na Jesenicah, z dnem 
12. 11. 2012 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena 
v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetni-
ki, d.o.o., Ljub ljana).

Obveščamo vas, da se Janja Potočnik, 
rojena 20. 2. 1983 v Celju, z dnem 12. 11. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Brežicah, 
Levstikova ulica 6 (zaposlena pri odvetniku 
Boštjanu Podgoršku).

Obveščamo vas, da se Anja Jandrok, 
rojena 13. 1. 1982 v Slovenj Gradcu, z dnem 
12. 11. 2012 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Cigaletova ulica 7 (zaposlena 
pri odvetniku Andreju Krašku).

Obveščamo vas, da se Polonca Ja-
ger, rojena 25. 1. 1983 v Ljub ljani, z dnem 
12. 11. 2012 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Pod hribom 55.

Obveščamo vas, da se mag. Vesna 
Györkös Žnidar, LL.M., rojena 29. 12. 1977 
v Mariboru, z dnem 12. 11. 2012 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, s pisarno v Mariboru, Ulica slo-
venske osamosvojitve 5.

Obveščamo vas, da se Vesna Cukrov, 
rojena 11. 8. 1967 v Ljub ljani, z dnem 12. 11. 
2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Ti-
volska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški 
družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji 
o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Emina Bajrak-
tarević, rojena 24. 7. 1977 v kraju Kisumu, 
Kenija, z dnem 12. 11. 2012 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Ljub ljani, Slomškova ulica 7.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Jelena Trunkl, 

odvetnica iz Nove Gorice, Kidričeva 11, 
z dnem 30. 11. 2012 izbriše iz imenika od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Jelene 
Trunkl je Maruška Trunkl Glavič, odvetnica 
iz Nove Gorice, Kidričeva 11.

Obveščamo vas, da se Vladislav Kitek, 
odvetnik iz Slovenske Bistrice, Trg svobo-
de 21, z dnem 26. 11. 2012 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisar-
ne odvetnika Vladislava Kiteka je Bojana 
Šelih, odvetnica iz Slovenske Bistrice, Trg 
svobode 26.

Obveščamo vas, da se Vida Gaberc, od-
vetnica iz Ljub ljane, Šmartinska cesta 10, 
z dnem 30. 11. 2012 izbriše iz imenika od-

vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik odvetniške pisarne Vide Ga-
berc je Drago Trbanc, odvetnik iz Ljub ljane, 
Trubarjeva 24.

Obveščamo vas, da se Ivan Gorjup, od-
vetnik iz Maribora, Ulica škofa Maksimilijana 
Držečnika 11, z dnem 30. 12. 2012 izbriše 
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne 
odvetnika Ivana Gorjupa je Vesna Gorjup 
Zupančič, odvetnica iz Maribora, Ulica škofa 
Maksimilijana Držečnika 11.

III. Preselitve
Obveščamo vas, da Odvetniška družba 

Brecelj Korošec Mate Zupančič, d.o.o. – o.p. 
z dnem 2. 11. 2012 preseli sedež pisarne 
z naslova Dvořakova ulica 11a, Ljub ljana, na 
novi naslov: Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/234-54-00, faks 01/234-54-34.

Obveščamo vas, da je Odvetniška pisar-
na Planinšec, družba za odvetništvo, o.p., 
d.o.o. preselila sedež pisarne na novi na-
slov: Partizanska cesta 11, 2000 Maribor, 
tel. 02/250-58-60, faks 02/250-58-61.

Obveščamo vas, da bo Andrej Parma, 
odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 1. 12. 2012 
preselil sedež pisarne z naslova Slovenska 
cesta 34, Ljub ljana, na novi naslov: Trdinova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana, tel. 01/438-45-20, 
faks 01/820-55-312.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da se na podlagi ob-

vestila o preštevilčenju stavbe Republike 
Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, 
Geodetske uprave Republike Slovenije, 
Območne geodetske uprave Ljub ljana, šte-
vilka: 2122-450/2011-5 z dne 3. 5. 2011, 
ukine obstoječa hišna številka iz Tivolska 
cesta 30, Ljub ljana, kjer ima Odvetniška pi-
sarna Maja Žgajnar, d.o.o. odvetniško pisar-
no v: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da odvetnik Darko 
Repenšek, Trška cesta 7, 3254 Podčetr-
tek, z dnem 31. 10. 2012 preneha opra-
vljati odvetništvo kot samostojni odvetnik 
in se z dnem 1. 11. 2012 zaposli v Odve-
tniški družbi Čevnik, o.p., d.o.o., Šaleška 
cesta 19, 3320 Velenje.

Obveščamo vas, da Maja Grebenšek, 
rojena 24. 4. 1980 v Slovenj Gradcu, odve-
tnica iz Celja, Mariborska cesta 88, z dnem 
1. 11. 2012 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku An-
dreju Švencbirju.

Odvetnica Maja Grebenšek z dnem 
2. 11. 2012 nadaljuje odvetniško dejavnost 
kot samostojna odvetnica na naslovu: Ru-
darska 6, 3320 Velenje, tel. 08/205-92-40, 
faks 08/205-92-41.

Obveščamo vas, da Gregor Bakija, rojen 
20. 11. 1972 v Celju, odvetnik iz Velenja, 
Šaleška cesta 19, z dnem 31. 10. 2012 
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik 
zaposlen v Odvetniški družbi Čevnik, o.p., 
d.o.o., Velenje.

Odvetnik Gregor Bakija z dnem 1. 11. 
2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot 
samostojni odvetnik na naslovu: Ulica XIV. 
divizije 14, 3000 Celje, GSM: 08/205-92-60, 
faks 08/205-92-61.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške 
družbe: Odvetniška družba Križaj & Trpin 
o.p., d.n.o., Komenskega ulica 36, 1000 
Ljub ljana spremenjena, in sicer se spreme-
njena firma glasi: Odvetniška družba Križaj 

& Trpin d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 
Ljub ljana.

V. Družbe
Obveščamo vas, da z dnem 21. 11. 2012 

preneha samostojno odvetništvo odvetnika 
Gorazda Snoja iz Ljub ljane, Dalmatinova 
ulica 10, glede na to, da je pričela poslovati 
odvetniška družba: Odvetniška družba Je-
žek & Snoj o.p. d.o.o., Dalmatinova ulica 10, 
1000 Ljub ljana.

Odvetnik Gorazd Snoj z dnem 22. 11. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške 
družbe Ježek & Snoj o.p. d.o.o., Dalmatino-
va ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da z dnem 21. 11. 2012 
preneha samostojno odvetništvo odvetnika 
mag. Francija Ježka iz Ljub ljane, Dalma-
tinova ulica 10, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška 
družba Ježek & Snoj o.p. d.o.o., Dalmatino-
va ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik mag. Franci Ježek z dnem 
22. 11. 2012 nadaljuje delo kot odvetnik 
Odvetniške družbe Ježek & Snoj o.p. d.o.o., 
Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da z dnem 30. 11. 
2012 preneha samostojno odvetništvo od-
vetnika Mitje Mateliča iz Nove Gorice, Ulica 
Gradnikove brigade 6, glede na to, da je 
pričela poslovati odvetniška družba: Od-
vetniška družba Matelič in Matelič, o.p., 
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 
Nova Gorica.

Odvetnik Mitja Matelič z dnem 1. 12. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške 
družbe Matelič in Matelič, o.p., d.o.o., Ulica 
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica.

Obveščamo vas, da odvetnik Matej Pla-
ninc, roj. 7. 6. 1975 v Ljub ljani, z dnem 
25. 10. 2012 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi 
Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o., Vodnikova 
cesta 172, 1000 Ljub ljana, glede na to, da 
je pričela poslovati odvetniška družba: Od-
vetniška družba Planinc in Potočar, o.p., 
d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Matej Planinc z dnem 26. 10. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške 
družbe Planinc in Potočar, o.p., d.o.o., Tom-
šičeva ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da odvetnica Katja Po-
točar, roj. 10. 12. 1975 v Ljub ljani, z dnem 
31. 10. 2012 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Zora-
nu Korenčanu, Komenskega 36, 1000 Ljub-
ljana, glede na to, da je pričela poslovati od-
vetniška družba: Odvetniška družba Planinc 
in Potočar, o.p., d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 
1000 Ljub ljana.

Odvetnica Katja Potočar z dnem 1. 11. 
2012 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetni-
ške družbe Planinc in Potočar, o.p., d.o.o., 
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je pričela poslovati 
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Kra-
ljič in Jandl d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je pričela poslovati 
odvetniška družba: Odvetniška družba Grilc, 
Starc in partner, o.p., d.o.o., Cesta krških 
žrtev 135 C, 8270 Krško.

Odvetniška zbornica Slovenije

 Ob-5020/12
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, 

objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12) in 35. člena Uredba o stvarnem 
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premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

I. Naziv in sedež organizatorja: Me-
stna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, 
tel. 02/748-29-99, faks 02/748-29-44.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi 
Komisija za vodenje in nadzor postopka raz-
polaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Ptuj (pristojna komisija).

II. Predmet oddaje v najem in višina iz-
hodiščne najemnine

Poslovni prostor:
1. Ulica heroja Lacka 1, Ptuj
Oddajamo poslovni prostor za opravlja-

nje poslovne ali kulturne dejavnosti posa-
mezni del, številka 8, v stavbi 1901, k.o. Ptuj 
Ulica heroja Lacka 1, leži na parc. št. 1150, 
k.o. Ptuj. Poslovni prostor se nahaja v pritli-
čju poslovno stanovanjske stavbe. Površina 
poslovnega prostora je 148,91 m2. Prostor je 
zaseden z najemnikom.

Izhodiščna najemnina znaša 
1133,20 EUR mesečno. Najemnina se 
usklajuje vsako leto z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin po podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko. Ogled je 
možen na podlagi predhodnega dogovora.

III. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbirana ponudb:

Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek 

fizične osebe oziroma ime pravne osebe, 
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma ma-
tično številko, davčno številko oziroma ID za 
DDV, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične 
osebe),

– izpisek iz poslovnega registra (samo-
stojni podjetniki posamezniki), ne starejši 
od 30 dni,

– izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) oziroma izpisek iz registra društev 
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 
30 dni,

– opis dejavnosti, ki bo potekala v po-
slovnem prostoru in predstavitev sedanje 
dejavnosti ponudnika,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po 
pooblaščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine v višini eno-
mesečne izhodiščne najemnine – za resnost 
ponudbe na TRR Mestne občine Ptuj odprt 
pri Banki Slovenije, št. 01296-0100016538,

– pisno izjavo o ponujeni višini mesečne 
najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine,

– kratko poročilo o dosedanjih aktivnosti 
ter predstavitev programa,

– opis dejavnosti,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega 

razpisa strinjajo,
– pisno izjavo o vezanosti na dano po-

nudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za 
oddajo ponudbe.

IV. Pogoji najema
– Poslovni prostor se oddajo v najem za 

določen čas pet let.
– Poslovni prostor se oddaja po načelu 

videno – najeto.
– Najemnik je dolžan plačevati obrato-

valne stroške (ogrevanje, smeti, kanalščina 
in vodarina) za uporabo poslovnega pro-
stora.

– Najemnik je zraven obratovalnih stro-
škov dolžan plačevati stroške rednega vzdr-
ževanja, stroške uporabe stavbnega zemlji-
šča, stroške zavarovanja in druge stroške, 
za katere se stranki dogovorita z najemno 
pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve 
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti 
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem 
prostoru na podlagi vlaganj.

– Najemnik ne plačuje zneska DDV za 
najem poslovnih prostorov, razen če se 
stranki o tem drugače dogovorita, skladno 
s trenutno veljavno zakonodajo.

– Najemnik je dolžan plačevati najemni-
no na podlagi izstavljenega računa najka-
sneje do dneva, navedenega na računu.

– Najemnik je dolžan v 15 dneh po pod-
pisu pogodbe plačati varščino v višini dneh 
mesečnih najemnin.

Ponudniki morajo imeti poravnane vse 
obveznosti iz naslova morebitnega naje-
mnega razmerja poslovnega prostora v lasti 
Mestne občine Ptuj in poravnano nadome-
stilo za uporabo stavbnega zemljišča.

V. Rok za oddajo ponudbe in način od-
daje ponudbe:

Rok za oddajo ponudb je do vključno 
21. 12. 2012, do vključno 12. ure.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudni-
ki osebno v zapečateni pisemski ovojnici, 
na naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za 
gospodarske javne službe, investicije, ka-
kovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj, ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se 
šteje, da je ponudba prispela pravočasno, 
če prispe v sprejemno pisarno naročnika 
do datuma in ure določenega za oddajo 
ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako 
na ovojnici »Ponudba za najem poslovne-
ga prostora – ne odpiraj«. Na zadnji strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in 
naslov ponudnika.

VI. Posebne določbe o postopku javnega 
zbiranja ponudb

Če je med prejetimi ponudniki, ki so pra-
vočasno oddali popolno vlogo, več najugo-
dnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli, brez 
obrazložitve in odškodninske odgovornosti, 
ustavi začeti postopek do sklenitve pravne-
ga posla, pri čemer se ponudnikom varščina 
vrne.

VII. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Javno odpiranje ponudb bo 2. 1. 2013, 
ob 10. uri, v mali sejni sobi, na Mestni občini 
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Predstavniki ponudnika se morajo v pri-
meru prisotnosti pri odpiranju ponudb izka-
zati z osebnim dokumentom oziroma pisnim 
pooblastilom ponudnika.

Najemodajalec bo izbral le med ponudni-
ki, ki bodo v objavljenem roku oddali popol-
no ponudbo z vsemi zahtevanimi listinami 
in dokazili.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku (ne-
pravočasne ponudbe) ali pravočasne, ven-
dar nepopolne ponudbe, se izločijo in o tem 
se obvesti ponudnike. Ponudnik, ki je oddal 

ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

Ponudba se lahko sprejme od dneva ob-
jave do poteka roka za oddajo ponudb. Vlo-
ge ponudnikov, ki nimajo do Mestne občine 
Ptuj poravnanih vseh morebitnih zapadlih 
obveznosti, ne bodo obravnavane.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je najvišja ponujena najemnina.

Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika na predlog komisije izda župan najka-
sneje v roku 15. dneh po javnem odpiranju 
ponudb. Zoper obvestilo župana ni pritožbe.

Neuspelim ponudnikom se varščina brez 
obresti vrne v 15 dneh po sprejemu od-
ločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika 
za oddajo poslovnega prostora v najem na 
transakcijski račun, naveden v prijavi. Iz-
branemu ponudniku se vplačana varščina 
všteje v najemnino. Javno zbiranje ponudb 
je uspešno tudi v primeru, da ponudbo odda 
le en ponudnik.

VIII. Sklenitev najemnega razmerja: iz-
brani ponudnik je dolžan skleniti najemno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izbo-
ru najugodnejšega ponudnika. Če najugo-
dnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 
15 dni, se mu lahko rok za sklenitev pogod-
be podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podalj-
šanem roku, se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ptuj pravico 
zadržati vplačano varščino.

IX. Dodatna pojasnila: vse dodatne in-
formacije dobijo interesenti na Mestni občini 
Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, 
investicije, kakovost in gospodarstvo, Me-
stni trg 1, na tel. 02/748-29-66 – kontaktna 
oseba: Asja Stropnik Paternost.

Mestna občina Ptuj

 Ob-5021/12
Na podlagi Odloka o proračunu Ob-

čine Vipava za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 107/11 in 72/12) Občina Vipava objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Vi-
pava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična 
številka: 5879922000, DŠ: SI56416245.

2. Predmet prodaje: nepremičnine, po-
slovni prostori v pritličju in 1. nadstropju 
stavbe, na naslovu Glavni trg 15 v Vipavi, 
v izmeri 247,75 m2 na parc. št. *426, k.o. 
2401-Vipava, ki jih zaseda Hranilnica in po-
sojilnica Vipava d.d. (prostori so zasedeni 
oziroma oddani v najem; najemnik ima skle-
njen dolgoročni najem).

3. Cena: izhodiščna cena poslovnih 
prostorov je ocenjena vrednost in znaša 
199.890,00 EUR. V ceni ni upoštevan da-
vek na promet nepremičnin.

4. Pogoji prodaje: poslovni prostori bodo 
prodani samo ponudniku, ki bo v prostorih 
ohranil dejavnost bančništva oziroma hra-
nilnice. Ponudniki so dolžni plačati varščino 
za resnost ponudbe v višini 10 % ocenjene 
vrednosti nepremičnine na TRR Občine Vi-
pava, št: SI 01336 0100014675, sklic SI00 
720000 najkasneje do 20. 12. 2012. Plača-
na varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, neuspelim ponudnikom 
pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po 
končani izbiri.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale zahtevane pogoje.
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5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava, 
Glavni trg 15, 5271 Vipava z oznako: »Ne 
odpiraj-javno zbiranje ponudb za prodajo 
poslovnih prostorov«, na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti označen naslov ponudnika.

Rok za zbiranje (prejem) ponudb je 
24. 12. 2012, do 9. ure.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje 
podatke in priloge:

– podatek o ponudniku (ime in priimek 
oziroma firmo, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko TRR, naziv in naslov banke za vra-
čilo varščine),

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene,

– izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma priglasitveni list za samo-
stojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša 
od 30 dni,

– potrdilo o državljanstvu (za fizične ose-
be),

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izhodiščne cene nepremičnin,

– izjavo o sprejemanju vseh razpisnih 
pogojev,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do 15. 1. 2013.

7. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo 
o izbiri pisno obveščeni. Izbrani ponudnik bo 
moral kupnino plačati v roku 3 dni po skle-
njeni kupoprodajni pogodbi.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika: javno odpiranje ponudb bo opravi-
la posebna komisija. Odpiranje ponudb bo 
24. 12. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi Občine 
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Občina 
Vipava lahko ustavi začeti postopek prodaje 
nepremičnin do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer ponudnikom povrne plačane varščine. 
Obveznost občine, da sklene pogodbo z naj-
ugodnejšim ponudnikom je izključena.

9. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena cena, ki je enaka 
ali višja od izhodiščne cene. V primeru, da 
dva ali več ponudnikov ponudi enako naj-
višjo ceno, komisija z njimi opravi dodatna 
pogajanja.

10. Dodatne informacije: vse dodatne in-
formacije lahko interesenti dobijo na sedežu 
Občine Vipava pri kontaktni osebi Heleni 
Kobal (tel. 05/364-34-20 ali e-pošta: hele-
na.kobal@vipava.si). Ogled nepremičnin je 
možen po predhodnem dogovoru.

Občina Vipava

Št. 0243/2012 Ob-5022/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2012, ki ga je dne 
23. 1. 2012 sprejel podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana Aleš Čerin,

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, 

Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321

Organizator javnega zbiranja ponudb: 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je 
naslednja nepremičnina:

Posamezni del stavbe 
z id. št. 1721-375-15 – stanovanje, v iz-
meri 103,84 m2 v pritličju (2. etaži) v stavbi, 
z naslovom Gregorčičeva 7 v Ljub ljani, s pri-
padajočim solastniškim deležem na skupnih 
delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. 
Etažna lastnina za predmetno stavbo še ni 
vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 170.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki 

bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ljub ljana pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu 
z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun 

enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana št.: 01261-0100000114, 
sklic na številko 7560-12-600005, v roku 
30 dni od dneva sklenitve prodajne pogod-
be, v enkratnem znesku. Kupec je poleg 
ponujene kupnine dolžan plačati še stro-
ške davka na promet z nepremičnino, stro-
ške notarske overitve pogodbe in stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno 3. 1. 2013. V primeru, da ponudba 
ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj – ponudba za nakup ne-
premičnine Gregorčičeva 7, Ljub ljana« na 
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne ob-
čine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična 

osebe);
– overjen izpis iz poslovnega registra 

(samostojni podjetniki posamezniki) ne sta-
rejši od 3 mesecev;

– overjen izpis iz sodnega registra (prav-
ne osebe) ne starejši od 3 mesecev;

– potrdilo o plačani varščini;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za 

oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 
10 % izhodiščne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne obči-
ne Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 7560-12-600005, z na-
vedbo »plačilo varščine – javno zbiranje 
ponudb Gregorčičeva 7, Ljub ljana – in na-
vedbo imena in priimka oziroma naziva po-
nudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-
dnikom, ki niso uspeli v postopku javnega 
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez 
obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb in natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini dobijo 
interesenti na Javnem stanovanjskem skla-
du Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
1000 Ljub ljana: kontaktni osebi Karmen Pin-
tar Oblak, tel. 01/306-15-46 ali Mira Kastelic, 
tel. 01/306-14-39.

Ogled nepremičnine bo dne 20. 12. 
2012, med 10. in 11. uro.

Ogled dokumentacije v zvezi z nepre-
mičnino je možen po predhodni najavi na 
tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic).

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1. Komisija bo javno odpirala prispe-
le ponudbe dne 7. 1. 2013, s pričetkom 
ob 10. uri na sedežu organizatorja javnega 
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarniko-
va 3, v sejni sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več po-
nudb, bo pristojna Komisija takoj po zaklju-
čenem postopku javnega odpiranja ponudb, 
z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila 
še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, 
in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali 
zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb 
oziroma v 15 dneh po opravljenih pogaja-
njih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisi-
ja Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
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sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni stra-
ni Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana, www.jssmol.si in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana (www.ljublja-
na.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad  
Mestne občine Ljub ljana

Št. 0244/2012 Ob-5023/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, objavlja na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 
Načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2012, ki ga je dne 
23. 1. 2012 sprejel podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana Aleš Čerin,

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, 

Mestni trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je 
naslednja nepremičnina:

Posamezni del stavbe z ID oznako 
1737-241-1 – v naravi stanovanje, v izme-
ri 83,10 m2 v visokem pritličju (2. etaži) s pri-
padajočo kletno shrambo, v izmeri 9,06 m2 
v stavbi z naslovom Slomškova ulica 3 
v Ljub ljani, s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih delih stavbe in na zemljišču, 
na katerem stavba stoji, to je parc. št. 2274, 
k.o. 1737-Tabor.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.

2.3. Izhodiščna cena: 134.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki 

bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 

prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Mestna občina Ljub ljana pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu 
z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun 

enotnega zakladniškega računa Mestne ob-
čine Ljub ljana št. 01261-0100000114, sklic 
na številko 7560-12-600008, v roku 30 dni 
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku. Kupec je poleg ponujene 
kupnine dolžan plačati še stroške davka na 
promet z nepremičnino, stroške notarske 
overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastnin-
ske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno 3. 1. 2013. V primeru, da ponudba 
ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponud-
bo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup 
nepremičnine Slomškova 3, Ljub ljana« na 
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne ob-
čine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična 

osebe);
– overjen izpis iz poslovnega registra 

(samostojni podjetniki posamezniki) ne sta-
rejši od 3 mesecev;

– overjen izpis iz sodnega registra (prav-
ne osebe) ne starejši od 3 mesecev;

– potrdilo o plačani varščini;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za 

oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 
10 % izhodiščne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne obči-
ne Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 7560-12-600008, z naved-
bo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb 
Slomškova 3, Ljub ljana – in navedbo imena 
in priimka oziroma naziva ponudnika«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-
dnikom, ki niso uspeli v postopku javnega 
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez 
obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb in natančnej-
še podatke o predmetni nepremičnini dobijo 
interesenti na Javnem stanovanjskem skla-
du Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 

1000 Ljub ljana: kontaktni osebi Karmen Pin-
tar Oblak, tel. 01/306-15-46 ali Mira Kastelic, 
tel. 01/306-14-39.

Ogled nepremičnine bo dne 20. 12. 
2012, med 11.15 in 12.15.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

8.1. Komisija bo javno odpirala prispele 
ponudbe dne 7. 1. 2013, s pričetkom ob 
11. uri na sedežu organizatorja javnega zbi-
ranja ponudb Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
v sejni sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več po-
nudb, bo pristojna Komisija takoj po zaklju-
čenem postopku javnega odpiranja ponudb, 
z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila 
še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, 
in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali 
zakoniti zastopniki. 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 postop-
ku javne 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 prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisi-
ja Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, na spletni stra-
ni Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana, www.jssmol.si in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana (www.ljublja-
na.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljub ljana

Št. 544/2012 Ob-5029/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. 
Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu: 
ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 
42/12, v nadaljevanju: Uredba), Odlokom 
o proračunu Občine Izola za leto 2012 
(Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, 
v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Izola za leto 2012 s spremembami 
in dopolnitvami, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

2) Opis predmeta javnega zbiranja po-
nudb in izhodiščna cena:

Predmet javnega zbiranja ponudb so ne-
premičnine, kot sledi:

a) Posamezni del stavbe št. 48 v stavbi 
št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc. 
št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje 
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št. 48, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. 
etaža) večstanovanjske stavbe, na naslo-
vu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 
96 m2, po izhodiščni ceni 141.950,00 EUR;

b) Posamezni del stavbe št. 4 v stavbi 
št. 720, k.o. 2626 – Izola, zemljiško knjižno 
opredeljeno kot poslovni prostor, v nara-
vi klet, v izmeri 25,69 m2, na naslovu Ri-
biška ulica 12 v Izoli, po izhodiščni ceni 
23.072,00 EUR; najemnik ima predkupno 
pravico;

c) 2/5 Nepremičnine s parc. št. 796, stav-
ba in dvorišče v skupni izmeri 49 m2, po 
izhodiščni ceni 2.420,00 EUR, 2/5 nepre-
mičnine s parc. št. 793, stavba in dvorišče 
v skupni izmeri 95 m2, po izhodiščni ceni 
21.385,00 EUR in 2/5 nepremičnine s parc. 
št. 774, stavba in dvorišče v skupni izmeri 
96 m2, po izhodiščni ceni 4.649,00 EUR, vse 
k.o. Dvori nad Izolo; solastniki navedenih 
nepremičnin imajo predkupno pravico;

d) Nepremičnine s parc. št. 1951/2, po 
geodetskih podatkih opredeljena kot del 
stanovanjske stavbe, v izmeri 38 m2 (v na-
ravi zemljišče ob stavbi), s parc. št. 1968/2, 
opredeljena kot stanovanjska stavba in dvo-
rišče, v izmeri 189 m2 ter s parc. št. 1969/4, 
opredeljena kot njiva, sicer dvorišče, v izme-
ri 37 m2, vse k.o. Cetore, po izhodiščni ceni 
29.416,00 EUR; predkupno pravico imata 
solastnici nepremičnine s parc. št. 1951/1, 
k.o. Cetore;

e) Nepremičnina s parc. št. 3879/7, k.o. 
Izola, v naravi del dvorišča, v izmeri 126 m2, 
po izhodiščni ceni 21.312,00 EUR; lastnica 
nepremičnine s parc. št. 3880, k.o. Izola, 
ima predkupno pravico.

Izhodiščna cena predstavlja izklicno 
ceno v razpisnem postopku, in je bila dolo-
čena na podlagi opravljene cenitve s strani 
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno 
stroko.

Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega 
davka na dodano vrednost oziroma davka 
na promet nepremičnin.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo 
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar 
najmanj v višini izhodiščne cene.

Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja 
bistveno sestavino pogodbe.

V primeru, da dva ponudnika s popolni-
mi ponudbami ponudita enako najvišjo vi-
šino nadomestila, se med njima, skladno 
s 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.

3) Vrsta pravnega posla in pogoji pro-
daje:

Predmet javnega razpisa je pridobitev 
lastninske pravice na zgoraj navedenih ne-
premičninah po sklenitvi prodajne pogod-
be. Nepremičnine so naprodaj po načelu 
»videno-kupljeno«. Nepremičnina bo pro-
dana ponudniku, za katerega bo imenova-
na Komisija ugotovila, da je podal najugo-
dnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral 
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni 
po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice. V nasprotnem 
primeru se bo štelo, da je od nakupa od-
stopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati 
vplačano varščino.

Ponudnik mora imeti do dneva prijave 
na razpis poravnane vse obveznosti do Ob-
čine Izola, v nasprotnem primeru Komisija 
ponudbe ne bo upoštevala.

Po plačilu celotne kupnine in po porav-
nanih vseh stroških se bo kupcu nepremič-
nina izročila v last in posest s pravico vpisa 

lastninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v zemljiški knjigi.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še stroške postopka, pripada-
joči davek, overitev podpisa pri notarju in 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime.

4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepre-
mičnin, ki so predmet javnega razpisa:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za 
upravljanje z občinskim premoženjem, Po-
stojnska 3, Izola, ali po tel. 05/660-02-32, 
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlare-
vić, elektronski naslov: posta.oizola@izo-
la.si.

Nepremičnine, ki so predmet javnega 
razpisa, si je mogoče ogledati po predho-
dnem dogovoru z Vodjo Urada za upravlja-
nje z občinskim premoženjem Patricijo Fa-
bijančič Močibob oziroma s Tanjo Adamič 
za stanovanje iz a točke tega razpisa (Višja 
svetovalka za stanovanjske zadeve in po-
slovne prostore, tel. 05/660-02-34).

5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino 

v višini 10 % izklicne cene na račun Obči-
ne Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 
00 4781952011. Neizbranim ponudnikom bo 
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku 
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu 
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor iz-
brani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadr-
ži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi 
drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Ponudniki predložijo ponudbo na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno 
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene.

Razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna 
deska.

Razpisno dokumentacijo se lahko pre-
vzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, 
vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izte-
ka razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici 

z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine pod točko »a/b/c/d/e«, naj-
pozneje do 24. 12. 2012, do 24. ure, na 
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma 
v delovnem času mogoče oddati tudi oseb-
no na vložišču Občine Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
3 mesece od dneva zaključka razpisnega 
roka.

6) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so 
državljani Republike Slovenije ali druge dr-
žave članice Evropske unije oziroma imajo 
sedež v državi članici Evropske unije.

Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje 
določene v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Ponudba mora biti pripravljena na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Ponudbi morajo biti priložene vse zah-
tevane priloge, vključno z dokazilom o vpla-
čilu varščine.

Izbrani ponudnik prevzame nepremični-
ne z vsemi bremeni.

7) Postopek po odpiranju ponudb: od-
piranje ponudb se bo izvedlo dne 28. 12. 
2012, v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 
1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih 
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno 
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, posto-
pek odpiranja ponudb, ni javen.

8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka jav-

nega razpisa je Urad za upravljanje z občin-
skim premoženjem.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opra-
vljeni izbiri.

9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdr-
ži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji 
nepremičnin in neodplačno ter časovno 
neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne in-
frastrukture.

10) Negativna pogodbena klavzula: Ob-
čina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek 
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega 
posla, pri čemer ponudnikom povrne doka-
zljive stroške v postopku javnega razpisa.

Občina Izola

Št. 478-73/2011 Ob-5040/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premo-

ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občin-
skega proračuna za pospeševanja razvoja 
malega gospodarstva v Občini Metlika (Ura-
dni list RS, št. 66/05, 21/07, 64/07, 31/09, 
39/10, 85/11 in 51/12) in Sklepa Občinskega 
sveta Občine Metlika, št. 478-0073/2011, 
z dne 26. 1. 2012, objavlja Občina Metlika, 
Mestni trg 24, Metlika, ki jo zastopa župan 
Darko Zevnik,

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za gradnjo 

poslovnega objekta na območju 
poslovne cone v Gradacu

1. Ime in sedež prodajalca in organiza-
torja zbiranja ponudb: Občina Metlika, Me-
stni trg 24, 8330 Metlika, tel. 07/30-63-100, 
faks 07/36-37-402.

2. Predmet prodaje: nezazidana stavbna 
zemljišča na območju poslovne cone Gra-
dac

Parc. št. 1091/27, njiva, v izmeri 2211 m2, 
k.o. 1518 Gradac (ID 6094967).

Parc. št. 1091/25, travnik, v izmeri 
1499 m2, k.o. 1518 Gradac (ID 6094965).

Parc. št. 1091/30, travnik, v izmeri 
138 m2, k.o. 1518 Gradac (ID 6094959).

Parc. št. 1091/32, travnik, v izmeri 
153 m2, k.o. 1518 Gradac (ID 6094961).

Nepremičnini se nahajajo na območju 
poslovne cone Gradac, po prostorsko ure-
ditvenih pogojih Občine Metlika, na obmo-
čju pro izvodnih dejavnosti. Nepremičnine se 
prodajajo kot celota.

Izhodiščna cena za nepremičnine, ki 
so predmet prodaje, znaša 66.016,50 EUR.

V ceno ni vključen 20 % DDV, ki se ob-
računa na to vrednost in ga v celoti plača 
kupec.

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 
sredstev iz občinskega proračuna za po-
speševanja razvoja malega gospodarstva 
v Občini Metlika, Občina Metlika izbrane-
mu kupcu subvencionira 50 % izhodiščne 
cene (brez DDV-ja), za kar se zmanjša 
ponujena kupnina s strani izbranega kup-
ca. Subvencija se dodelil v skladu s shemo 
»de minimis«.
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3. Subvencija se dodeljuje po shemi »de 
minimis«, kar pomeni:

– da se pomoč dodeljuje v skladu z Ured-
bo Komisije (ES) 1998/2006, z dne 15. de-
cembra 2006, o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za državno pomoč »de minimis« (Uradni list 
EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10);

– da pomoči sheme »de minimis« do-
deljene podjetjem, ki delujejo v cestnopro-
metnem sektorju, ne bodo namenjene za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora;

– da skupna vrednost pomoči, dodelje-
na istemu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis«, ne bo presegla 200.000,00 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sek-
torju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR);

– do de minimis pomoči niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:

a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne pro izvodnje kmetijskih pro-

izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti,

d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delu-
jejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na pod-
lagi cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki 
so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne pro-
izvajalce,

e. podjetja v težavah;
– da pomoč ne bo namenjena izvozu ozi-

roma z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč, ne-
posredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, poveza-
nimi z izvozno dejavnostjo;

– da pomoči ne bodo pogojene s pred-
nostjo rabe domačega blaga pred rabo uvo-
ženega;

– če je prejemnik za iste upravičene stro-
ške prejel ali namerava prejeti tudi drugo dr-
žavno pomoč, skupni znesek prejete pomoči 
ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti dr-
žavnih pomoči;

– da mora ponudnik podati pisno izja-
vo o:

1. že prejetih de minimis pomočeh, 
vključno z navedbo pri katerih dajalcih in 
v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju 
še kandidiral za de minimis pomoč,

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške

in zagotovil, da z dodeljenim zneskom 
pomoči »de minimis«, ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih.

4. Za stavbni zemljišči, ki sta predmet 
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunal-
ni prispevek, ki se bo obračunal glede 
na predloženi projekt investitorja v uprav-
nem postopku z odmerno odločbo. V skla-
du s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev 
iz občinskega proračuna za pospeševanja 
razvoja malega gospodarstva v Občini Metli-
ka, bo Občina Metlika izbranemu kupcu sub-
vencionirala 50 % komunalnega prispevka 
v upravnem postopku z odmerno odločbo.

Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti 
za ureditev terena.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb: kupoprodajna po-
godba.

Z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena kupoprodajna pogodba najkasneje 
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejše-
ga ponudnika oziroma po preteku roka za 
uveljavitev predkupne pravice.

6. Ponudnik mora za resnost ponudbe 
vplačati varščino v višini 10 % ponujene 
cene za odkup nepremičnin, ki se prodajajo. 
Varščina mora biti nakazana na transakcijski 
račun Občine Metlika pri Banki Slovenije, 
številka 01273-0100016016. Varščina bo 
neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti 
v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o iz-
biri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana 
pri plačilu kupnine.

7. Nepremičnine se prodajajo po načelu 
»videno–kupljeno«.

8. Kupec nepremičnin, ki so predmet jav-
nega zbiranja ponudb, mora plačati stroške 
notarske overitve podpisa na pogodbi, stro-
ške vpisa v zemljiško knjigo ter davek na 
dodano vrednost.

9. Ponudbo za nakup lahko dajo samo-
stojni podjetniki posamezniki ter tiste pravne 
osebe, ki po Zakonu o gospodarskih druž-
bah (ZGD-1; UPB3, Uradni list RS, št. 65/09, 
33/11, 91/11, 100/11, 32/12 in 57/12) spada-
jo med mikro-, majhna in srednja podjetja 
v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pri-
dobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev 
poslovanja oziroma opravljanje svoje de-
javnosti in odpiranje novih delovnih mest, 
povezanih z investicijo.

Ponudbo lahko oddajo fizične osebe, ki 
imajo državljanstvo Republike Slovenije in 
pravne osebe, ki imajo sedež v Republi-
ki Sloveniji, pod enakimi pogoji. Pogoj dr-
žavljanstva fizične osebe oziroma sedeža 
pravne osebe se ne uporablja, kolikor ob-
staja med državo prosilca in Republiko Slo-
venijo načelo reprocitete.

10. Kupec mora pričeti z gradnjo objekta 
najkasneje v roku treh let po sklenitvi po-
godbe in urediti komunalno infrastrukturo, 
ki se priključi na javno infrastrukturo. Če 
kupec ne bi zgradil objekta in infrastrukture 
v roku dveh let od pričetka gradnje in bi imel 
namen prodati kupljeno zemljišče, si obči-
na pridržuje predkupno pravico in zemljišče 
odkupi pod istimi pogoji kot je bilo prodano.

Kolikor izbrani kupec v rokih navedenih 
v prejšnjem odstavku ne bo pričel z gradnjo 
objekta in ureditvijo komunalne infrastruk-
ture oziroma kolikor ne bo izgradil objekta 
in infrastrukture, bo moral Občini Metlika 
plačati pogodbeno kazen v višini subvencije 
dodeljene s strani Občine Metlika, to je 50 % 
izhodiščne cene brez DDV-ja, z zakonski-
mi zamudnimi obrestmi od dneva sklenitve 
kupoprodajne pogodbe do dneva plačila. 
Pogodbena kazen se zavaruje z vknjižbo 
hipoteke v zemljiški knjigi, in sicer na ne-
premičninah, ki bodo predmet kupoprodajne 
pogodbe.

11. Pisna ponudba mora vsebovati na-
slednje elemente:

– pravne osebe morajo k vlogi priloži-
ti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki 
je predviden za odpiranje prispelih ponudb, 
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz 
poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je pred-
viden za odpiranje prispelih ponudb;

– samostojni podjetniki morajo v ponudbi 
navesti naslednje podatke: ime in priimek, 

naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno 
številko, matično številko, številko transak-
cijskega računa;

– pravne osebe morajo navesti: naziv in 
sedež, davčno številko, matično številko, 
številko transakcijskega računa in navedbo 
zakonitega zastopnika ter podpisnika po-
godbe;

– navedbo nepremičnin, ki so predmet 
javne ponudbe in za katere vlagajo ponud-
bo;

– navesti ponujeno ceno – pri tem lahko 
ponudnik navede le enako ali višjo ceno od 
izklicne cene (brez DDv-ja);

– izjavo o upravičenosti do prejema sub-
vencije v skladu s shemo »de minimis«;

– pisno izjavo ponudnika, da se strinja 
s pogoji javnega razpisa;

– priložiti morajo dokazilo o plačani var-
ščini ter številko transakcijskega računa in 
naziv banke za vračilo varščine v primeru, 
da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo;

– predstavitev investicije (prijavitelj na-
vede kratek vsebinski opis investicije, vrsta 
investicije, razlogi zanjo, cilji investicije, vre-
dnost investicije, terminski plan, opis de-
javnosti, ki se bo opravljala in število novo 
zaposlenih za nedoločen čas);

– izjavo, da soglaša, da se mu v prime-
ru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, 
omeji razpolaganje z lastninsko pravico na 
nepremičninah, za katere bo podal ponud-
bo, in sicer do zaključka izgradnje poslovne-
ga objekta oziroma za dobo 5 let od dneva 
notarske overitve podpisa na kupoprodajni 
pogodbi;

– izjavo, da soglaša, da se v primeru, če 
bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v ze-
mljiški knjigi, pri nepremičninah za katere po 
posredoval ponudbo, vknjiži hipoteka v ko-
rist prodajalca Občine Metlika, za zavarova-
nje pogodbene kazni, ki predstavlja višino 
subvencije dodeljene s strani Občine Metli-
ka, to je 50 % izhodiščne cene brez DDV-ja, 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
sklenitve kupoprodajne pogodbe do dneva 
plačila, in sicer do izteka obdobja 5 let od 
dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe;

– izjavo, da pri nepremičninah, za katere 
bo posredoval ponudbo, soglaša s podelitvi-
jo služnostne pravice za izgradnjo, obrato-
vanje, vzdrževanje, nadzor in obnovo even-
tualnih infrastrukturnih objektov oziroma 
napeljav za potrebe poslovne cone Gradac, 
v korist Občine Metlika, kolikor bo izbran kot 
najugodnejši ponudnik;

– izjavo o času veljavnosti ponudbe.
12. Ponudba mora veljati še najmanj 

60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup 

nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka 
za sprejem ponudbe. V primeru umika po-
nudbe se plačana garancija za resnost po-
nudbe (varščina) ne vrne.

14. Plačilo kupnine se opravi najkasneje 
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne po-
godbe oziroma od izstavitve računa s strani 
prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil kup-
cu takoj po sklenitvi kupoprodajne pogod-
be. Plačilo kupnine v predpisanem roku je 
bistvena sestavina pravnega posla.

15. Zemljiško knjižni prenos se opravi na 
podlagi zemljiško knjižnega dovolila po pla-
čilu celotne kupnine.

16. Ponudba mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije. Ponudba mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena v razpisni dokumentaciji.
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Razpisni obrazci so objavljeni na spletni 
strani Občine Metlika, http://www.metlika.si.

17. Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe 
pošljejo ali oddajo osebno, v zaprti ovojnici, 
na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 
8330 Metlika, s pripisom »Ne odpiraj – po-
nudba za nakup nepremičnin – poslovna 
cona Gradac«. Na hrbtni strani mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 
Upoštevale se bodo zgolj ponudbe, ki bodo 
prispele v sprejemno pisarno Občine Metli-
ka, Mestni trg 24, 8330 Metlika, najkasneje 
do 7. 1. 2012, do 12. ure.

18. Pravočasno prispele ponudbe bo 
odprla in pregledala Komisija za dodelitev 
sredstev iz občinskega proračuna za po-
speševanje razvoja malega gospodarstva, 
imenovana s sklepom županje Občine Me-
tlika, št. 410-26/2011, z dne 21. 2. 2011. Od-
piranje ponudb bo javno in bo potekalo 7. 1. 
2012, ob 12.30, v sejni sobi Občine Metlika, 
Mestni trg 24, Metlika.

19. Ponudba, ki bo prispela po razpi-
snem roku (nepravočasna ponudba), in pa 
pravočasne a nepopolne ponudbe, bo ko-
misija izločila in o tem obvestila ponudni-
ke. Nepravočasne ponudbe komisija vrne 
ponudnikom neodprte. Ne glede na nave-
deno lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, 
ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo 
dopolni do odpiranja ponudb.

20. Pri izboru najugodnejšega ponudnika 
bo komisija upoštevala naslednje kriterije:

– ponujena višina kupnine: 60 %, kar po-
meni, da bo najvišja ponujen cena prejela 
12 točk, prva naslednja 6 točk in vsaka na-
slednja po 2 točki manj;

– rok dokončanja objekta, razviden iz 
terminskega plana oziroma iz predstavitve 
investicije: 30 %, kar pomeni, da bo za naj-
krajši rok dokončanja ponudnik prejel 6 točk, 
prvi naslednji 4 točke, ostali 1 točko;

– novo zaposleni za nedoločen čas po 
dokončanju investicije: 10 %, kar pomeni, 
da bo ponudnik z največ zaposlitev prejel 
2 točki, prvi naslednji 1 točko, ostali 0 točk.

V primeru, če je med prejetimi ponudba-
mi več najugodnejših ponudb, lahko komi-
sija opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja.

21. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnej-
še pogoje, je izključena. Prodajalec lahko 
ustavi začeti postopek do sklenitve prav-
nega posla.

22. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del 
prodajne pogodbe.

23. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbi-
ranjem ponudb dobijo interesenti na Občini 
Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba št. 23 
(kontaktna oseba: Jasna Brus Rožman, 
tel. 07/36-37-401, elektronska pošta – ja-
sna.brus@metlika.si, in Martina Nemanič, 
tel. 07/36-37-424, elektronska pošta – mar-
tina.nemanic@metlika.si.

Občina Metlika
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Št. 101-55/2012-5 Ob-4919/12
Statut Sindikata delavcev Statistič-

nega urada Republike Slovenije (kra-
tica: SDSURS), Vožarski pot 12, Ljub-
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe 
št. 028-51/94-04/IO z dne 7. 2. 1994, in 
je vpisan v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 154, se z dnem 
16. 11. 2012 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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Št. 12-020-000457 Ob-5048/12

Obvestilo
Agencija obvešča zainteresirano javnost, 

da je do izteka roka za pridobitev mnenj 
zainteresirane javnosti o pogojih uporabe 
radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki 
lahko zagotavljajo elektronske komunikacij-
ske storitve (TRA-ECS), v skladu s sklepom 
Komisije 2008/411/EC in ECC/DEC/(11)06, 
za prvi podpas širine 60 MHz Kanali 1 do 
12 (5 MHz) v skladu z ECC/DEC/(11)06, in 
sicer od: 3 600 do 3 660 MHz, za območje 
pokrivanja Občine Piran, prejela en odziv.

Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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 Ob-5075/12
Poslovni center Melje d.d. – v likvidaciji, 

Meljska cesta 36, 2000 Maribor, skladno 
določilom Zakona o gospodarskih družbah 
objavljam poziv upnikom, da prijavijo svoje 
terjatve do družbe Poslovni center Melje 
d.d. – v likvidaciji, Meljska cesta 36, Maribor, 
v roku 30 dni po objavi tega poziva v Ura-
dnem listu RS.

Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa 
dokazila, ki utemeljujejo obstoj te terjatve.
Poslovni center Melje d.d. – v likvidaciji

Likvidacijski upravitelj
Vinko Kurent, mag.

Sklici skupščin 

 Ob-5030/12
Upravni odbor družbe Datalab Tehno-

logije, družba za razvoj poslovno informa-
cijskih sistemov, d.d. v skladu z določbami 
ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologi-
je, družba za razvoj poslovno informacijskih 
sistemov, d.d., Koprska 92, 1000 Ljub ljana, 
v skladu z drugim odstavkom 295. člena 
ZGD-1 objavlja vabilo na

12. skupščino
družbe Datalab Tehnologije d.d.,

ki bo dne 14. 1. 2013 ob 16. uri, na 
sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprska 
ulica 92, 1000 Ljub ljana, sejna soba, z na-
slednjim dnevnim redom, katerega predlaga 
upravni odbor:

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov.
2. Seznanitev skupščine s poročilom 

upravnega odbora o preveritvi in sprejemu 
letnega poročila družbe Datalab Tehnologije 
d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za po-
slovno leto 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 
do 30. 6. 2012.

3. Odločanje o uporabi bilančnega 
 dobička družbe za poslovno leto 2012, se-
znanitev s prejemki članov upravnega od-
bora in izvršnega direktorja za opravljanje 
nalog družbe v poslovnem letu 2012, pode-
litev razrešnice članom upravnega odbora 
in izvršnemu direktorju za poslovno leto 
2012.

4. Sprememba statuta družbe.
5. Nagrada poslovodstva za poslovno 

leto 2012.
6. Imenovanje članov upravnega odbora.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja 

za poslovno leto 2013.
8. Uskladitev statuta.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov skupščine.
Predlagatelj: upravni odbor
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje 

odvetnica Špela Mesesnel.
Za preštevalki glasov pa Danica Starič in 

Božena Vuksan.
Na skupščini bo navzoč vabljeni notar 

Uroš Kos.

2. Seznanitev skupščine s poročilom 
upravnega odbora o preveritvi in sprejemu 
letnega poročila družbe Datalab Tehnologije 
d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za po-
slovno leto 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 
do 30. 6. 2012.

Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa: skupščina se seznani 

s poročilom upravnega odbora o preveritvi 
in sprejemu letnega poročila družbe Datalab 
Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poro-
čilom za poslovno leto 2012, ki je trajalo od 
1. 7. 2011 do 30. 6. 2012.

3. Odločanje o uporabi bilančnega 
 dobička družbe za poslovno leto 2012, se-
znanitev s prejemki članov upravnega od-
bora in izvršnega direktorja za opravljanje 
nalog družbe v poslovnem letu 2012, pode-
litev razrešnice članom upravnega odbora 
in izvršnemu direktorju za poslovno leto 
2012.

Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček družbe, ugo-

tovljen za poslovno leto 2012, znaša 
1.220.675,53 EUR. Sestavljata ga prenese-
ni čisti dobiček v višini 649.932,30 EUR in 
čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 
570.743,23 EUR. Bilančni dobiček v višini 
1.220.675,53 EUR se deli:

– 45.000,00 EUR bilančnega dobička 
se razporedi za soudeležbo delavcev na 
dobičku,

– 1.175.675,53 EUR bilančnega dobička 
ostane nerazporejenega.

Predlog sklepa:
2. Skupščina se seznani s prejemki čla-

nov upravnega odbora in izvršnega direktor-
ja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog druž-
be v letu 2012, kot so navedeni v letnem 
poročilu družbe za leto 2012 na strani 133, 
v točki 7.33.2 Prejemki članov uprave in 
nadzornega sveta v poglavju Transakcije 
s povezanimi osebami iz Priloge k računo-
vodskim izkazom.

Predlog sklepa:
3. Članom upravnega odbora in izvršne-

mu direktorju se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2012.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Spremeni se 23. člen Statuta, tako da 

se sedaj glasi:
Upravni odbor družbe ima od tri do šest 

članov. Člane upravnega odbora imenuje 
skupščina za dobo največ 6 let, kolikor sklep 
o imenovanju ne določa drugače, z možno-
stjo ponovnega imenovanja.

5. Nagrada poslovodstva za poslovno 
leto 2012.

Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Za poslovno leto se članom upravnega 

odbora prizna nagrada v višini 4.38 % od 
570.743,23 EUR čistega dobička poslov-
nega leta 2012 družbe, kar znese bruto 
25.000,00 EUR, in sicer:

Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 
12.500,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado 
v višini bruto 6.250,00 EUR in Matt Mayfield 
dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 EUR.

Nagrade se izplačujejo izključno v delni-
cah družbe razen v primeru, da bi izplačilo 
v delnicah določenemu delničarju le-tega 
skladno z zakonskimi odredbami prisililo 
v objavo prevzemne ponudbe. V takem pri-
meru se izplačilo nagrade lahko izvrši v de-
narju. Za izračun ustreznika števila delnic se 
uporabi povprečna tržna vrednost delnice 
v poslovnem letu, za katerega se nagrada 
izplačuje.

6. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa
Za člane upravnega odbora se imenu-

jejo:
– Lojze Zajc, s stalnim prebivališčem Ro-

žna dolina c II/30, Ljub ljana,
– Matt Mayfield, s stalnim prebivališčem 

Kongresni trg 5, Ljub ljana,
– Andrej Mertelj, s stalnim prebivališčem 

Cesta v Zg. Log 25, Ljub ljana.
Člani upravnega odbora so imenovani za 

dobo 6 let, pri čemer jim mandat začne teči 
z dnem 18. 6. 2013.

Za člana upravnega odbora Lojzeta Zaj-
ca in Andreja Mertlja, pa se ne glede na to, 
da jima je formalno začel predhodni mandat 
teči z dnem vpisa v sodni register – torej dne 
13. 8. 2009, bila pa sta imenovana na skup-
ščini dne 17. 6. 2009 šteje, da jima je prene-
hal predhodni mandat z dnem 17. 6. 2013, 
torej do istega dne, za katerega mandat je 
bil imenovan tudi Matt Mayfield.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
družbe za poslovno leto 2013.

Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Za revizijo računovodskih izkazov za po-

slovno leto 2013 se imenuje UHY d.o.o., 
Vurnikova ulica 2, Ljub ljana.

8. Uskladitev statuta.
Predlagatelj: upravni odbor.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor 

družbe za uskladitev besedila statuta druž-
be z veljavno sprejetimi skupščinskimi skle-
pi.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovalno pravi-

co na skupščini imajo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo 
najkasneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo na sedežu 
družbe, Koprska ulica 92, 1000 Ljub ljana 
in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo 
družbe konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine (presečni dan).

Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi 
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziro-
ma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za 
zastopanje predložiti pred začetkom zase-
danja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko 
najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predlo-
žiti predlog sklepa, o katerem naj skupšči-
na odloča ali, če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda. Družba 

Objave gospodarskih družb
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bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevne-
ga reda, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najpozneje sedem dni po 
objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko 
zahteve za dodatne točke dnevnega reda 
družbi sporočijo tudi na elektronski pošti na 
elektronski naslov: investor@datalab.eu.

Objava nasprotnega predloga
Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-

ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov in volilne predloge. Družba bo na 
enak način kot ta sklic skupščine, objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica 
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za 
katere bo delničar – predlagatelj pri tem spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
upravnega odbora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog. Predloga o volitvah delničarju 
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno 
utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporo-
či na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen predlog. Delničarji lahko predloge 
sklepov in volilne predloge družbi sporo-
čijo tudi po pošti na elektronski naslov: 
investor@datalab.eu. Zahteve za dodatno 
točko dnevnega reda in predlogi sklepov 
ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo 
po elektronski pošti, morajo biti posredo-
vane v skenirani obliki kot priponka, vse-
bovati pa morajo lastnoročni podpis fizične 
osebe, pri pravnih osebah pa lastnoroč-
ni podpis zastopnika in žig oziroma pečat 
pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima 
pravico do preveritve identitete delničarja 
oziroma pooblastitelja, ki posreduje zah-
tevo ali predlog po elektronski pošti ter 
avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja 

vprašanja in zahteva podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda ter izvršuje svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Gradivo
Na poslovnem naslovu družbe Kopr-

ska 92 so od dneva sklica skupščine pa 
vse do vključno dneva zasedanja skupščine 
v času od 10. do 12. ure dostopni in brez-
plačno na vpogled:

– predlogi sklepov z navedbo, kateri or-
gan je dal posamezni predlog,

– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2012,
– čistopis statuta,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu 

letnega poročila,
– politika prejemkov članov organov vo-

denja ali nadzora.
– ta sklic skupščine in predlogi sklepov 

z utemeljitvami so objavljeni tudi na sple-
tni strani družbe, www.datalab.si in na Seo 
Netu.

Delničarji lahko zahtevo za dodatno toč-
ko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov: 
investor@datalab.eu.

Delničarji lahko potrdilo udelež-
be na skupščini, dopolnitev dnevnega 
reda, predloge sklepov in volilne predloge 
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, 
in sicer na e-mail naslov: investor@data-
lab.eu.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti 
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpi-
san obrazec in ostane deponirano na sede-
žu družbe. Pooblastilo je lahko posredova-
no družbi tudi po elektronski pošti in sicer 
v skenirani obliki kot priponka. Družba si 
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti 
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posre-
duje pooblastilo po elektronski pošti.

Datalab Tehnologije, družba za razvoj  
poslovno informacijskih sistemov, d.d.  

Upravni odbor

 Ob-5041/12
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona 

o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 
7.2. Statuta delniške družbe ESOTECH, 
d.d. Velenje uprava sklicuje in vabi na

17. sejo skupščine
družbe ESOTECH, d.d. Velenje,

ki bo 7. 1. 2013, ob 17. uri, v prostorih 
družbe na Preloški cesti 1, 3320 Velenje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine, za predsednika skupščine se 
imenuje Maja Koren, za preštevalca glasov 
pa Mersida Rogo in Petra Meža. Na seji 
skupščine prisostvuje notarka Judita Stro-
pnik Mravljak iz Velenja.

2. Predlog sprememb statuta družbe.
2.1 Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi s sledečimi 

dejavnostmi:
I 55.100 Dejavnost hotelov in drugih po-

dobnih nastanitvenih obratov
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas.
2.2 Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa:
Statut delniške družbe ESOTECH, d.d. 

se spremeni tako, da se v točko 3.1 v ustre-
znem številčnem zaporedju dodajo nove de-
javnosti, in sicer:

I 55.100 Dejavnost hotelov in drugih po-
dobnih nastanitvenih obratov

I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas.
2.3 Pooblastilo za uskladitev statuta.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti 

upravo družbe ESOTECH, d.d. za spre-
membo statuta, ki se nanaša na uskla-
ditev besedila statuta delniške družbe 
ESOTECH, d.d. s sprejetimi odločitvami 
na skupščini.

3. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega 
reda je delničarjem na vpogled v tajništvu 
uprave, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od 
dneva sklica do vključno dneva zasedanja 
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skup-
ščina odloči, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če delničar 

najpozneje v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine pošlje družbi razumno ute-
meljen predlog in pri tem sporoči, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu organa vode-
nja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v del-
niški knjigi družbe pri KDD – Centralno kli-
rinško depotni družbi d.d., Ljub ljana konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasoval-
no pravico po pooblaščencu. Za poobla-
stilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo 
je treba pred skupščino predložiti družbi in 
ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima 
na skupščini enake pravice kot delničar, ka-
terega zastopa.

Udeležence prosimo, da se najkasneje 
pol ure pred zasedanjem zglasijo na spre-
jemnem mestu, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za 
glasovanje.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih 
družbah.

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupšči-
na ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala 
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem 
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na 
višino zastopanega kapitala.

ESOTECH, d.d. Velenje  
Uprava družbe

Št. 62/2012 Ob-5055/12
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške 

družbe KAPELA, Vinogradništvo in vinar-
stvo d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, upra-
va družbe sklicuje

14. skupščino
delniške družbe KAPELA, 

Vinogradništvo in vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 7. 1. 2013 ob 11. uri, v prosto-

rih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik skupščine in dva 

preštevalca glasov po predlogu uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega 

sveta v zvezi s pregledom letnega poročila 
o poslovanju družbe za leto 2011 in s poro-
čilom revizorja za leto 2011.

Skupščina družbe se seznani s pisnim 
poročilom nadzornega sveta družbe za leto 
2011, ki se nanaša na preveritev poročila 
o poslovanju družbe za leto 2011 in s poro-
čilom revizorja.

4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 
2011 in o razrešnici upravi in nadzornemu 
svetu ter seznanitev s prejemki članov or-
ganov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta:
A: se ugotovi, da bilančni dobiček za po-

slovno leto 2011 ostane nerazporejen.
B: se podeli razrešnica upravi-di rek to-

rici družbe in celotnemu nadzornemu svetu 
družbe za poslovanje iz leta 2011.

Skupščina se na podlagi petega od-
stavka 294. člena Zakona o gospodarskih 
družbah seznani s prejemki članov organov 
vodenja in nadzora družbe.
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5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: 
po predlogu nadzornega sveta se za revi-
zorja za poslovno leto 2012 imenuje družbo 
za revizijo in svetovanje AUDIT&CO, d.o.o. 
iz Murske Sobote.

6. Seznanitev lastnikov o sanacijskih 
ukrepih poslovanja družbe.

Glasovalno pravico na skupščini bodo 
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško 
knjigo, ki se vodi pri centralnem registru 
KDD – Centralni klirinško depotni družbi 
d.d. Ljub ljana, s stanjem konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za 
udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpo-
zneje konec četrtega dne pred skupščino.

Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo 
posameznih predlogov sklepov ter predla-
ganimi spremembami in dopolnitvami sta-
tuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni 
dan od 8. do 12. ure, v tajništvu, na sedežu 
družbe Paričjak 22a, Radenci.

Udeležence skupščine pozivamo, da pri-
dejo na skupščino vsaj eno uro pred začet-
kom zasedanja skupščine in se ob prihodu 
prijavijo z ustreznim identifikacijskim doku-
mentom oziroma pooblastilom ter prevza-
mejo glasovnice.

Morebitne dopolnitve dnevnega reda 
po 298. členu ZGD naj delničarji sporoči-
jo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, 
v sedmih dneh po objavi sklica.

Morebitne predloge k objavljenim toč-
kam dnevnega reda po prvem odstavku 
300. člena ZGD naj delničarji posredujejo 
pisno, na sedež družbe, v sedmih dneh po 
objavi sklica.

KAPELA,  
Vinogradništvo in vinarstvo d.d.

uprava
Milena Rajk, univ. dipl. ekon.

Razširitve dnevnih redov

 Ob-5027/12
Družba Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 

4290 Tržič, v skladu z določili ZGD-1, obja-
vlja predlog dopolnitve dnevnega reda skup-
ščine, sklicane za ponedeljek 17. 12. 2012, 
ob 9. uri, v sejni sobi poslovne zgradbe sku-
pine Krater na Črnučah, Brnčičeva ulica 31, 
1231 Ljub ljana – Črnuče, katere sklic je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/12, dne 
16. 11. 2012.

Zahtevo za uvrstitev dodatnih točk na 
dnevni red podaja odvetniška družba Av-
breht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., po poo-
blastilu delničarja Jožeta Prosena (v nada-
ljevanju: delničar). Navedeni delničar skla-
dno s 298. členom ZGD-1 predlaga dodatne 
tri točke dnevnega reda, in sicer:

1. »Imenovanje posebnega revizorja«, 
pri čemer predlaga, da skupščina pod to 
točko sprejme naslednji sklep:

»Imenuje se posebni revizor, to je druž-
ba UHY revizijska družba d.o.o., Vurnikova 
ulica 2, Ljub ljana, ki naj preveri naslednje 
posle družbe Lepenka d.d. Tržič:

– nakup 22 % poslovnega deleža v druž-
bi Algas, d.o.o. Ljub ljana, Pod gričem 10, 
Ljub ljana;

– nakup 2 % poslovnega deleža v družbi 
Skok d.o.o., Brnčičeva 31, Ljub ljana – Čr-
nuče, in

– nakup 5500 delnic Dela Tiskarne, d.d. 
Ljub ljana, Dunajska cesta 5, Ljub ljana.«

2. »Priprava poračunov za prenos de-
javnosti«, pri čemer predlaga, da skupščina 
pod to točko sprejme naslednji sklep:

»Poslovodstvi Lepenke d.d., Tržič je dol-
žno v roku 15 dni pripraviti poračune po 
aneksih, ki naj bi bili po podatkih letnega 
poročila za 2011 sklenjeni v zvezi s preno-
som dejavnosti Lepenke d.d. Tržič na Papir 
Servis d.o.o. in izterjati plačilo.«

3. Imenovanje izrednega revizorja«, pri 
čemer predlaga, da skupščina pod to točko 
sprejme naslednji sklep:

»Imenuje se izredni revizor, to je druž-
ba UHY revizijska družba d.o.o., Vurnikova 
ulica 2, Ljub ljana, ki naj za poslovna leta, 
v katerih je delničar Salomon d.o.o. Ljub-
ljana, Papirniški trg 17, Ljub ljana – Polje, 
pridobil oziroma pridobival delnice družbe 
Lepenka d.d. Tržič, preveri pravilnost vre-
dnotenja postavk, še zlasti pravilnost vre-
dnotenja višine kapitala, v računovodskih 
izkazih Lepenke d.d. Tržič, ki so sestavni 
del letnih poročil.

Gradivo za dopolnitev dnevnega reda je 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe, 
na naslovu Slap 8, Tržič pod enakimi pogoji 
kot sklic in ostalo gradivo za skupščino.

Lepenka d.d. Tržič
direktor Andrej Repinc

 Ob-5059/12
Družba Farme Ihan d.d. kot kvalificirani 

delničar, ki je zastopan z več kot dvajse-
tino osnovnega kapitala družbe Meso Ka-
mnik d.d., v skladu s sklicem 19. redne seje 
skupščine družbe Meso Kamnik d.d. za dne 
4. 1. 2013 pravočasno v roku 7 dni po objavi 
sklica navedene skupščine podaja zahtevo 
delničarja za dopolnitev dnevnega reda, kot 
sledi: Dnevni red skupščine se razširi s toč-
ko 3: Odobreni kapital.

3.1. Predlog sklepa k točki 3 dnevnega 
reda:

Spremeni se statut družbe, tako da se 
v 4. členu statuta doda nov četrti odstavek, 
ki se glasi:

Direktor družbe je pooblaščen, da v ob-
dobju petih let do vpisa spremembe sta-
tuta, sprejete na seji skupščine družbe 
dne 4. 1. 2013 v sodni register, s soglas-
jem nadzornega sveta in brez dodatnega 
sklepa skupščine družbe, osnovni kapital 
družbe enkrat ali večkrat poveča največ za 
294.336,00 EUR (odobreni kapital). Za zne-
sek iz naslova odobrenega kapitala pove-
čanega osnovnega kapitala se lahko izda 
skupno največ 7.008 novih navadnih delnic 
po vsakokratni emisijski vrednosti 42 EUR 
za delnico (vplačilo se izvede po nominalni 
vrednosti). Nove delnice se izdajo z enakimi 
pravicami, kot jih imajo ostale delnice druž-
be Meso Kamnik d.d.. Nove delnice se lah-
ko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim 
vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor 
je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času 
sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega 
kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova 
odobrenega kapitala. Direktor družbe lahko 
odloči o izključitvi prednostne pravice obsto-
ječih delničarjev do novih delnic, če s tem 
soglaša nadzorni svet družbe.

3.2. Predlog sklepa k točki 4 dnevnega 
reda:

Direktor družbe se pooblašča, da v ob-
dobju petih let od vpisa spremembe statuta 
v sodni register, in po sprejemu tega sklepa 
na seji skupščini dne 4. 1. 2013, s soglas-

jem nadzornega sveta in brez dodatnega 
sklepa skupščine družbe, osnovni kapital 
družbe enkrat ali večkrat poveča največ za 
294.336,00 EUR (odobreni kapital). Za zne-
sek iz naslova odobrenega kapitala pove-
čanega osnovnega kapitala se lahko izda 
skupno največ 7.008 novih navadnih delnic 
po vsakokratni emisijski vrednosti 42 EUR 
za delnico (vplačilo se izvede po nominalni 
vrednosti). Nove delnice se izdajo z enakimi 
pravicami, kot jih imajo ostale delnice druž-
be Meso Kamnik d.d.. Nove delnice se lah-
ko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim 
vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor 
je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času 
sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega 
kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova 
odobrenega kapitala. Direktor družbe lahko 
odloči o izključitvi prednostne pravice obsto-
ječih delničarjev do novih delnic, če s tem 
soglaša nadzorni svet družbe.

Nadzorni svet je pooblaščen za spre-
jem sprememb in dopolnitev Statuta družbe 
Meso Kamnik d.d. zaradi uskladitev njego-
vega besedila zaradi povečanja osnovnega 
kapitala družbe z odobrenim kapitalom.

Predlagani sklep se kot dopolnitev dnev-
nega reda, brez obrazložitve, objavi v Ura-
dnem listu RS v skladu s sklicem 19. redne 
seje skupščine družbe Meso Kamnik d.d. in 
v skladu z veljavnim Statutom družbe Meso 
Kamnik d.d. ter določili ZGD.

Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga razširitev dnevne-

ga reda s predlogom sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala z odobrenim kapita-
lom, kot sledi zgoraj, zaradi bodočega za-
gotavljanja kapitalske ustreznosti v skladu 
z določili ZFPPIPP in zaradi eventuelnega 
izboljšanja likvidnosti družbe, podrejeno pa 
tudi z namenom pridobitve sredstev za nove 
investicije, ki jih družba Meso Kamnik d.d. 
trenutno ne more financirati z dolžniškimi 
viri zaradi blokade dodatnega financiranja 
s strani matične banke.

Farme Ihan d.d.  
Iztok Svetin, direktor

Št. 12-000670 Ob-5076/12
Na podlagi prvega in tretjega od-

stavka 298. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) na zahtevo delničarja CM 
Celje, d.d. – v stečaju z dne 30. 11. 2012, 
ki jo je družba prejela dne 3. 12. 2012, 
objavljamo dodatno točko dnevnega reda 
19. seje skupščine delniške družbe VOC 
Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d., ki 
bo v četrtek, 27. 12. 2012 ob 11. uri, v sejni 
sobi družbe VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje.

Točka 5 – Imenovanje posebnega revi-
zorja za preveritev poslov družbe.

Sklep k točki 5., ki ga predlaga delničar 
CM Celje d.d., – v stečaju:

Skupščina imenuje za posebnega revi-
zorja revizijsko družbo ERNST & YOUNG 
Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Du-
najska cesta 111, 1000 Ljub ljana. Posebni 
revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je 
družba VOC Celje d.d. sklepala v zadnjih 
petih letih od dneva sprejema tega sklepa, 
pri čemer naj se posebej preverijo:

– vsi posli, ki jih je družba sklepala 
s svojimi hčerinskimi družbami, pri katerih 
je v osnovnem kapitalu udeležena z več 
kot 25 %;

– vsi posli, ki jih je družba sklepala 
z družbo CM Celje d.d. – v stečaju in hče-
rinskimi družbami CM Celje d.d. – v ste-
čaju, pri katerih je družba CM Celje d.d. 
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– v stečaju v osnovnem kapitalu udeležena 
z več kot 25 %, pri čemer naj se posebej 
preučijo posojilna in poroštvena razmerja, 
ter razmerja v zvezi z nakupom motornih 
vozil, predvsem avtomobilov, od družbe CM 
Celje d.d. – v stečaju in nadaljnja razpolaga-
nja s temi vozili in vse izdane fakture družbe 
družbi CM Celje d.d. – v stečaju v obdobju 
od 29. 6. 2012 dalje;

– vsi posli, ki jih je družba sklepala 
z družbama Derma d.o.o. in Cegrad d.o.o., 
pri čemer naj se v tej zvezi posebej preučijo 
posojilna in poroštvena razmerja;

– sklenjene odvetniške pogodbe in naro-
čene odvetniške storitve, opravljene storitve 
po teh pogodbah in naročilih, ter opravljena 
plačila zanje;

– sklenjene pogodbe in naročila za opra-
vljene svetovalne storitve, opravljene stori-
tve po teh pogodbah in naročilih ter opravlje-
na plačila zanje.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja 
poslov presodi posle z vidika ustreznosti 
sprejema odločitve (pravno-formalni vidik 
in vidik ekonomske upravičenosti), z vidika 
izvedbe poslov (transparentnost, gospodar-
nost, pravno-formalna smotrnost, ustreznost 
zavarovanj) in z vidika vpliva poslov na po-
slovanje (izpostavljenost tveganju in finanč-
no-računovodski vidik).

Posebni revizor je dolžan skladno z do-
ločilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah po-
sebne revizije pripraviti pisno poročilo in se 
v omenjenem poročilu opredeliti do vseh 
v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

VOC Celje,  
vzdrževanje in obnova cest, d.d.  

Prokurist  
Roman Moškotevc



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 93 / 7. 12. 2012 / Stran 2763 

SV 1591/2012 Ob-5068/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič 
iz Maribora, opr. št. SV 1591/2012 z dne 
28. 11. 2012, je poslovni prostor št. 3/P, 
v objektu A, v izmeri 213,17 m2, Meljska 
c. 36, 2000 Maribor, v stavbi št. 459, na 
parcelah št. 422/4 in št. 422/29, k.o 655 
Melje, last družbe IZKOP d.o.o., na temelju 
prodajne pogodbe št. 478-181/2006-2 z ZK 
dovolilom št. 478-181/2006-4 z dne 30. 6. 
2006, zastavljeno v korist Probanke d.d., 
za zavarovanje denarne terjatev v znesku 
1.017.000,00 EUR s pp.

SV 4874/12 Ob-5080/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz 
Ljub ljane, opr. št. SV-4874/12, DK-147/12 
z dne 30. 11. 2012, je bila nepremičnina 
– 2-sobno stanovanje, št. 8/08, na naslo-
vu Brilejeva ulica 16, v Ljub ljani, v izme-
ri 59,15 m2, ki se nahaja v 8. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Brilejeva ulica 16, 
v Ljub ljani, ki stoji na parc. št. 131/3, vpisani 
v vl. št. 1738, k.o. Dravlje, ki je na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 31. 3. 1982, 
last Vesne Kučar, EMŠO 0701957505056, 
stan. Briljeva ulica 16, 1000 Ljub ljana in 
Ivana Kučar, EMŠO 1209952501062, stan. 
Brilejeva ulica 16, 1000 Ljub ljana, do celo-
te, zastavljena v korist upnika D-SOLVEN-
TA d.o.o., Rožna dolina, Cesta III 15, 1000 
Ljub ljana, matična številka 3753808000, 
zanj prokurist Janez Levstek, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 20.000,00 €, 
s pogodbeno obrestno mero 2 % mesečno, 
z rokom vračila 1. 3. 2013, kot je določeno 
v notarskem zapisu pos. pog. in sporazumu 
o zav. den. terjatve z zapisnikom o hram-
bi izvirnikov prodajnih pogodb, napram 
posojilojemalcu FULI INŽENIRING d.o.o., 
Drapšinova ulica 1 B, 3000 Celje, matična 
številka 2213389000, zanj director Ardian 
Elshani.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 72060/2010 Os-4892/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljub ljani, opr. št. VL 72060/2010 
z dne 27. 5. 2010, ki je 23. 6. 2010 postal 
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za-
pisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. 
IZV 10/454 z dne 16. 8. 2010, bila nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to 
je dvosobno stanovanje št. 46, stavba 279, 
v 7. nadstropju stanovanjske stavbe, na 
naslovu Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, 
v skupni izmeri 56,32 m2, last dolžnika Mu-
saj Agim, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, 
zarubljena v korist upnika JEKO - IN d.o.o., 
Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi iz-
terjave 896,62 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 14. 11. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

VL 78255/2011 Os-4847/12
Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršil-

ni zadevi upnika: NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Petra Ugrin, Glavni 
trg 30, Slovenj Gradec, proti dolžniku Fa-
hrudinu Miskić, Lipce 23, Blejska Dobrava, 
zaradi izterjave 36.508,55 EUR, sklenilo:

dolžniku Fahrudinu Miskić, Lipce 23, 
Blejska Dobrava, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnica Mojca Košir z Jesenic.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 13. 11. 2012

I 124/2010 Os-4868/12
Okrajno sodišče na Jesenicah je v iz-

vršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav 
d.d. (XIII R 2002/138 AO), Bleiweisova 20, 
Kranj, proti dolžniku Neđadu Delič, Cesta 
železarjev 4a, Jesenice, zaradi izterjave 
8.411,17 EUR, sklenilo:

dolžniku Neđadu Delič, Cesta železarjev 
4a, Jesenice, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnica Danica Novak Kenda z Jesenic.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Jesenicah  
dne 13. 11. 2012

VL 142064/2011 Os-4674/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika UKC Ljub ljana, Zaloška 
cesta 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Mojca Drol, 
Zaloška cesta 2, Ljub ljana, proti dolžniku 
Marku Klepec, Ljub ljanska cesta 34, Borov-
nica, ki ga zastopa odv. Zvone Debevec, Trg 
Karla Grabeljška 1, Vrhnika, zaradi izterja-
ve 486,50 EUR, sklenilo:

dolžniku Marku Klepec, Ljub ljanska 
cesta 34, Borovnica, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Zvone Debevec, Trg Karla Grabeljška 1, 
Vrhnika.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 10. 2012

I 308/2008 Os-4399/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršil-

ni zadevi upnice Milene Bužan, Puntarska 
ulica 7, Koper - Capodistria - dostava, ki jo 
zastopa odv. Giani Flego, Vojkovo nabrež-
je 23, Koper - Capodistria, proti dolžniku 
Samu Veble, Obala 109, Portorož - Porto-
rose, ki ga zastopa odv. Marjana Manfreda, 
Rozmanova ul. 25c, Piran, zaradi izterjave 
9.714,54 EUR s pp, sklenilo:

razreši se začasno zastopnico dolžnika, 
odvetnico Marjano Manfredo iz Pirana.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 6. 7. 2007

Oklici dedičem

I D 377/2011 Os-4699/12
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Jože-
tu Merteju, roj. 20. 4. 1888, umrlem 20. 4. 
1958, nazadnje stanujočem Dvorje 40, Cer-
klje na Gorenjskem.

Sodišče je v zapuščinskem postopku 
ugotovilo, da je imel zapustnik dva potom-
ca, hči Elizabeto Smolej in sina, ki je po 
poklicu zdravnik. Sodišče z drugimi podatki 
o zapustnikovih potomcih ne razpolaga. Za-
pustnik je imel tudi deset bratov in sester, 
ki so umrli pred njim. Po podatkih spisa je 
imel potomce le brat Miha Mertelj, in sicer 
sina Miha in hči Ano. Ker sodišču drugi po-
datki zapustnikovih dedičev niso znani, so-
dišče na podlagi določbe 206. člena Zakona 

o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
dedno pravico po zapustniku, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica priglasijo 
sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 23. 10. 2012

I D 3154/2011 Os-4935/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je 

v teku zapuščinski postopek, opr. št. 
I D 3154/2011, po pokojni Jožefi Erjavec, 
roj. 4. 3. 1931, umrla 27. 10. 2011, nazadnje 
stanujoča Linhartova cesta 1, Ljub ljana, dr-
žavljanka Republike Slovenije.

Zapustnica je napravila oporoko, na 
podlagi katere je za dedinjo vsega svoje-
ga premoženja določila Marijo Juvančič. 
Potomcev ni zapustila, imela pa je sestro 
in brata, ki naj bi bila že pokojna in brez 
potomcev.

Sodišče s podatki o zakonitih dedičih po-
kojne ne razpolaga, zato sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojni Jožefi Erjavec, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave tega oklica v Ura-
dnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi bo takrat razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 16. 10. 2012

D 150/2012 Os-4917/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapu-

ščinski postopek po: pok. Grusovin Enrico, 
pok. Luigija, roj. 19. 10. 1945, ki je umrl 
27. 2. 2001, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Via Favetti 15, Gorica, Italija, državljan Re-
publike Italije.

Zapustnik Grusovin Enrico ni bil poročen 
in ni imel otrok, njegovi starši so pokojni, 
ravno tako brat, ki tudi ni bil poročen in ni 
imel otrok. Kot zakoniti dediči bi po njem 
tako prišli v poštev dediči po zap. pok. dedu 
Valentinu in babici Mariji (starši zap. pok. 
mame Kristine), ki sodišču niso znani in de-
diči po zap. pok. dedu Michele-ju in babici 
Orsoli (starša zap. pok. očeta Luigija) oziro-
ma po njunih starših (Grusovin Giovanniju 
in Brumat Teresi ter Vecchiet Giovanniju in 
Nardin Teresi), ki sodišču niso vsi znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo, in v skladu z določbami Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 29. 10. 2012

D 58/2011 Os-4938/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi za-

puščinski postopek po pok. Furlan Mariji, 
roj. Sedej, roj. 1. 2. 1907, z zadnjim stalnim 

Objave sodišč
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prebivališčem Gradišče nad Prvačino št. 4, 
ki je umrla dne 18. 6. 1987.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso 
znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo, in v skladu z določbami Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 15. 10. 2012

D 442/2011 Os-4844/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Neži Kranjc, 
hčeri Jožefa, upokojenki, roj. 11. 12. 1917, 
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 
21. 5. 2011, nazadnje stanujoči Brezovec 
št. 44.

Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih so-
rodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na 
podlagi zakona, saj pokojnica ni napravila 
oporoke, sodišče na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 8. 11. 2012

Oklici pogrešanih

N 426/2012 Os-4891/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani, po sodnici 

tega sodišča Karin Sbrizaj, vodi postopek 
proglasitve za mrtvega Antona Jamnika, 
roj. 14. 1. 1862, nazadnje stanujočega Kuk-
maka 2, Velike Lašče.

Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njego-
vem življenju, da to sporočijo sodišču v roku 
3 mesecev po objavi tega oklica. Po preteku 
roka bo sodišče pogrešanca razglasilo za 
mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 17. 9. 2012

N 16/2012 Os-4540/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 

na predlog predlagatelja Martina Valentin-
čič, ki ga zastopa pooblaščenec Bogdan 
Valentinčič, ki ga zastopa odvetnica Branka 
Mevlja Turk iz Nove Gorice, postopek o raz-
glasitvi za mrtva nasprotna udeleženca, in 
sicer Frančiške Mavrič, Vojkova ulica 48 (St. 
Maver 4), Deskle, ki jo zastopa skrbnik za 
posebni primer Center za socialno delo Nova 
Gorica, in Jožefa Gabrijelčič, Zagora 96, Pla-
ve, Deskle, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer odvetnik Ivan Rutar iz Solkana.

O pogrešani Frančiški Mavrič, razen po-
datkov, da je v zemljiški knjigi Okrajnega so-
dišča v Novi Gorici parcelna št. 2842/0, k.o. 
2276-Deskle, vknjižena na ime Frančiška 
Mavrič, roj. Breščak, Vojkova ulica 48, 5210 
Anhovo, da iz vl. št. 286, k.o. Deskle, izha-
ja, da je imenovana v letu 1911 podedovala 
nepremičnine, da se je rodila 4. 8. 1877, 
materi Katarini Valentinčič in očetu Janezu 
(Joanesu) Breščaku (Brezčak), da se je dne 
13. 2. 1904 poročila z Alojzijem Mavričem, 
iz Št. Mavra, in da je v Št. Mavru št. 4 živela 
dokler ni med prvo svetovno vojno odšla 
v begunstvo, od koder se ni več vrnila, ne 
obstaja noben drug podatek.

Prav tako o pogrešanem Jožefu Gabrijel-
čiču, razen podatkov, da je v zemljiški knjigi 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici parcelna 
št. 2842/0, k.o. 2276-Deskle, vknjižena na 
ime Jožef pok. Štefana Gabrijelčiča, Zago-
ra, 5210 Deskle, pri vl. št. 286, k.o. Deskle, 
izhaja, da je Jožef Gabrijelčič pok. Štefana, 
v Celovcu, na podlagi sklepa z dne 4. 2. 
1913 in prisojilne listine z dne 28. 12. 1911 
postal lastnik do deleža 24/224, iz ustnega 
izročila se je rodil materi Tereziji Valentinčič 
in očetu Štefanu Gabrijelčiču najverjetneje 
leta 1887, v Zagori 96, da je imel sestro 
Rozalijo, rojeno 1877, Terezija Gabrijelčič, 
roj. Valentinčič, je umrla 1887 leta (kmalu 
po porodu), leta 1902 je bil pogrešani Jo-
žef Gabrijelčič še mladoleten, kot izhaja iz 
C lista pod zap. št. 8, leta 1911 pa je bil že 
polnoleten, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešane Frančiške Ma-
vrič, Vojkova ulica 48 (St. Maver 4), Deskle, 
in pogrešanega Jožefa Gabrijelčiča, Zago-
ra 96, Plave, Deskle, naj to javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi 
tega oklica, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 8. 10. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Avalon Tim d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 
1000 Ljub ljana, zavarovalne police: tip: 116, 
št. police oziroma dokumenta: 2008053; 
tip: 602, št. police oziroma dokumenta: 
0967378, 0967379, 0999582; tip: 603, 
št. police oziroma dokumenta: 0108928, 
0108938, 0119743, 0119744; tip: 604, 
št. police oziroma dokumenta: 0691658; 
tip: 605, št. police oziroma dokumenta: 
0051780, 0051784, 0051785, 0052038, 
0052039, 0052040, 0052054, 0052055, 
0052067, 0052068, 0052069, 0052070, 
0052071, 0052074, 0052075, 0052076, 
0052077, 0052078, 0052079, 0052080; 
tip: 607, št. police oziroma dokumenta: 
5099752, 5580421, 5844908, 5844950, 
6302684, 6302685, 6302686, 6302687; 
tip: 609, št. police oziroma dokumenta: 
2561791, 2561792, 2561793, 2561794, 
2561795, 2561796, 2561797, 2561809, 
2628091, 2628103, 2628104, 2628105, 
2628106, 2628107, 2628108, 2628109, 
2628110, 2628111, 2628112, 2781903, 
2781904; tip: 626, št. police oziroma do-
kumenta: 4052463, 4052475, 4052476; 
tip: 915, št. police oziroma dokumenta: 
3542880, 3590508, 3590509, 3590510, 
3590511, 3590521, 3590523, 3590524, 
3590525, 3590526, 3590527; tip: 916, 
št. police oziroma dokumenta: 4005475, 
4005476, 4005477, 4005478, 4005485. 
Ob-5078/12

Bosilj Saša, Ul. Goseta Delčeva 23, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 50500100569, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-608

Cerjak Ivan, Žiče 97, Loče pri Poljčanah, 
zavarovalno polico, št. 50500017051, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnx-330073

Dasović Miloš, Goriška ulica 5, Izola - 
Isola, zavarovalno polico, št. 41802000123, 
izdala zavarovalnica Slovenica zavarovalna 
hiša d.d. gny-330047

Dedič Maja, Tovarniška cesta 5, Prebold, 
zavarovalno polico, št. 50500052140, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnv-330050

Golobič Jure, Trg komandanta Sta-
neta 9, Ljub ljana, zavarovalno polico, 
št. 50500017574, izdala zavarovalnica KD 
življenje d.d. gni-330038

Harc Majda, Cesta ob gramoznici 24, 
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno po-
lico, št. 50500035829, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. m-604

Hazler Janja, Obrat 10, Benedikt, za-
varovalno polico, št. 50500062757, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m-611

Koštomaj Andrej, Klanc 73A, Dobrna, 
zavarovalno polico, št. 505 0011 2562, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje (Slovenica). 
gnm-330059

Krebelj David, Slekovčeva ulica 4, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 50500060532, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-609

Krope Simon, Zgornja Sel-
nica 51, Selnica ob Dravi, zavarovalno po-

Preklici

lico, št. 50500089661, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnk-330061

Leskovšek Elizabeta, Požnica 1, Laško, 
zavarovalno polico, št. 50500020359, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gno-330057

Mavri Magdalena, Planinska 8, Lesce, 
zavarovalno polico, št. 50500019754, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gng-330065

Nemec Ema, Ul. Antona Neffata 10, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 50500019103, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-600

Nemec Ivan, Ul. Antona Neffata 10, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 50500019128, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-601

Potočnik Danijel, pivola 27, Hoče, za-
varovalno polico, št. 50500020031, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m-603

Rastoder Edisa, Spodnje Škofije 78, Ško-
fije, zavarovalno polico, št. 50500079271, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnw-330074

Sapor Katja, Andreaševa ulica 23, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 50500122154, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnn-330037

Šajnovič Danijel, Lokve 32a, Črnomelj, 
zavarovalno polico, št. 7039660, izdala za-
varovalnica Triglav d.d. gnc-330048

Šebjan Bojan, Trstenjakova 
ulica 2, Murska Sobota, zavarovalno polico, 
št. 70000012003, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnb-330070

Šipek Simona, Ruperče 35a, Malečnik, 
zavarovalno polico, št. 41601001760, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m-606

Trope Tinka, Grajska pot 6, Kočevje, za-
varovalno polico, št. 50500033559, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnu-330051

Vele Gorazd, Vurberk 43a, Spodnji Du-
plek, zavarovalno polico, št. 41601004427, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-607

Volk Robert, Župančičeva 
ulica 2, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, 
št. 50500038793, izdala zavarovalnica KD 
d.d. gnu-330076

Spričevala preklicujejo

Cigoj Kuzma Anja, Ulica Koroškega 
bataljona 13, Ljub ljana-Črnuče, indeks, 
št. 18070029, izdala Filozofska fakulteta, 
Ljub ljana, Univerza v Ljub ljani. gnn-330058

Jevšnik Leja, Pesnica 17, Šentjur, in-
deks, št. 20120103, izdala Pravna fakulteta, 
Ljub ljana, leto izdaje 2012. gnu-330055

Kralj Simon, Limovce 5, Trojane, spriče-
valo 9. razreda Ljudske univerze Radovljica, 
št. 3624/2011, izdano leta 2011. gnc-330069

Krivograd Marko, Maistrova 17, Maribor, 
diplomo Tehniške fakultete v Mariboru, izda-
no leta 1986. m-602

Repina Ana, Na Dobravi 12, Litija, in-
deks, št. 18051710, izdala Filozofska fakul-
teta, Ljub ljana, leto izdaje 2005. gnd-330022

Stare Urban, Rožna dolina c. IX/24 a, 
Ljub ljana, indeks, št. 23090399, izdala Fa-

kulteta za strojništvo, Ljub ljana, leto izdaje 
2009. gnz-330025

Drugo preklicujejo

ANGOR d.o.o., Milčinskega ulica 7, 
Ljub ljana, taxi nalepko za taxi tablo, šte-
vilka 0004600/03243/760/017, izdaja-
teljica Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnb-330049

Bojan Grunt s.p., Rožna dolina, cesta 
VI 10, Ljub ljana, licenco za vozilo MAN, 
št. 008607/001, reg. št. LJ-Z7-37F, in za 
vozilo mercedes benz, št. 008607/003, reg. 
št. LJ 44-3VX, izdala Obrtna zbornica Slo-
venije. gng-330044

Bojan Grunt s.p., Rožna dolina, Cesta 
VI/10, Ljub ljana, potrdilo za voznika Meto-
dija Tenev, z veljavnostjo do 7. 1. 2013. 
gnf-330045

Furlan Janja, Dravska ulica 7, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. 21110357, izda-
la Fakulteta za družbene vede, Univerza 
v Ljub ljani. gnk-330036

Grilc - Brilli Katarina, Pod lipami 34, Ljub-
ljana, štampiljke z besedilom KATARINA 
GRILC - BRILLI univ. dipl. inž. grad, IZS 
TP0654 in štampiljko z besedilom: KATARI-
NA GRILC - BRILLI univ. dipl. inž. grad. IZS 
G-0491, izdala Inženirska zbornica Sloveni-
je. gnn-330062

Grilc - Brilli Katarina, Pod lipami 34, 
Ljub ljana, izkaznica pooblaščenega in-
ženirja, št. 47038, identifikacijska številka 
G-0491, izdala Inženirska zbornica Slove-
nije. gni-330063

Hace Tjaša, Šmarca, Habjanova 
ulica 28, Kamnik, študentsko izkaznico, 
št. 19992212, izdala Ekonomska fakulteta, 
Ljub ljana. gnz-330075

Horvat Simon, Pionirska ulica 20, Ra-
domlje, digitalno tahografsko kartico 
št. 1070500022809000, izdal Cetis d.d. Ce-
lje. gnx-330023

Jakupak Mitja, Trg Rivoli 4, Kranj, služ-
beno izkaznico vojaške policije, št. 1734. 
gnx-330052

Josip Šamu s.p., Nove Loke 5, Mozir-
je, licenco, številka 000336/002, za vozi-
lo neoplan, registrska številka CE P0 968. 
gne-330067

Jože Černelič s.p., Poklek pri Podsre-
di 28, Podsreda, potrdilo za voznika Anto-
na Tunjića, št. 008188/BGD64-2-1311/2010 
z veljavnostjo do 25. 3. 2011. gnl-330039

Kocjančič Danijela, Prade cesta 9/7, 
Koper - Capodistria, študentsko izkazni-
co, št. 97110237, izdala Fakulteta za vede 
o zdravju, Univerza na Primorskem. 
gnu-330026

KONKURENCA d.o.o., Celovška 
cesta 108, Ljub ljana, nalepka taksi table, 
št. 002/1019704, izdajateljica Gospodarska 
zbornica Slovenije. gnl-330064

Krašovec Boštjan, Podkraj pri Velenju 
10A, Velenje, potrdilo o uspešno opravlje-
nem preizkusu strokovne usposobljenosti 
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za pridobitev licence v prometu, izdajatelj 
Ministrstvo za promet RS, številka 800139, 
izdano leta 2008. gns-330028

Majal Sašo, Sp. Prebukovje 12, Šmartno 
na Pohorju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ 
Maribor, št. 1001725. m-605

Matjaž Jakup s.p., Grško 4, Ljub ljana 
Šmartno, licence za mednarodni prevoz 
blaga v cestnem prometu, številke licenc: 
O0306834, za reg. št.: LJ X1-23J, O0306835, 
za reg. št.: LJ 69-6JK, O0306836, za reg. 
št.: LJ 60-0NP, O0308320, za reg.št.: LJ 
CK-761. gnv-330054

Miran Maučec s.p., Kolodvorska 
ulica 13, Veržej, licenco Skupnosti, šte-
vilka 008690/001, za vozilo mercedes-benz, 
registrska številka MS M3-059. gnm-330034

MOSIAN d.o.o., Celovška 
cesta 228, Ljub ljana, licencoza vozilo ive-
co, št. 005/314394, reg. št. LJ BR 930, iz-
dajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnh-330068

Muhič Deniz, Klečet 29, Žužemberk, voz-
nikovo kartico, številka 1070500032233000, 
izdajatelj Cetis, izdano leta 2011. gnt-330027

Obrovac Josip, Cesta Proletarskih bri-
gad 62, Maribor, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500031184000, izdal Cetic. m-613

Oljača Duško, avtoprevozništvo s.p., 
Na zelenici 17, Prebold, licenco, šte-
vilka 007753/002, za tovorno vozilo MAN, 
registrska številka CE F0-144. gnz-330046

Osredkar Katja, Zaloška cesta 83, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 01008194, 
izdala Pedagoška fakulteta, Ljub ljana. 
gne-330071

Perme Kaja, Adamičeva cesta 11, 
 Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 
71090659, izdala Biotehniška fakulteta. 
gnp-330056

Peterka Kristjan, Panonska 37, Rakičan, 
Murska Sobota, službeno izkaznico Voja-
ške policije, izdajatelj 17.BVP, številka 1663. 
gnf-330066

Planinšec Rok, C. zmage 21, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. 19981031, izdala 
Univerza v Ljub ljani, Ekonomska fakulteta. 
m-612

Reja transport d.o.o., Istrska ulica 36, 
Kozina, licenco, za vozilo scania R480, re-
gistrska številka KP REJA-31, identifikacij-
ska številka vozila XLER4X20005181774. 
gne-330042

Reja transport d.o.o., Istrska ulica 36, 
Kozina, licenco, številka G0303150, za 
vozilo scania R480, registrska številka KP 
REJA-23, identifikacijska številka vozila 
XLER4X20005189774. gnd-330043

Rigler Katja, Prušnikova 48, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. E5007611, izdala 
FERI v Mariboru. m-610

Sagadin Aljoša s.p., Medvedce 18A, Maj-
šperk, potrdilo za voznika Radmila Stoja-
novič, številka 008476/AD52-3-3098/2010, 
z veljavnostjo do 5. 6. 2011. gng-330040

Sagadin Aljoša s.p., Medvedce 18A, 
Majšperk, izvod licence Skupnosti, šte-
vilka 008476/000. gnf-330041

Sladič Klemen, Nova vas pri Lescah 
008A, Radovljica, študentsko izkaznico, 
št. 24930462, izdala Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko. gnl-330060

Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž 
pri Ormožu, potrdilo za voznika Dragana 
Perić, številka 008050/AD49-2-2019/2010. 
gnr-330029

Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž 
pri Ormožu, potrdilo za voznika Mirka Ma-
tića, številka 008050/AD49-3-2019/2010. 
gnq-330030

Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri 
Ormožu, licenco, številka 008050/003, za 
vozilo DAF, registrska številka MB F1-34C. 
gnp-330031

Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri 
Ormožu, licenco, številka 008050/006, za 
vozilo DAF, registrska številka MB Z0-03R. 
gno-330032

Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri 
Ormožu, licenco, številka 008050/001, za 
vozilo DAF, registrska številka MB Z3-813. 
gnn-330033

Stare Urban, Rožna dolina c. 
IX/24 a, Ljub ljana, študentsko izkaznico, 
št. 23090399, izdala Fakulteta za strojni-
štvo, Ljub ljana. gnb-330024

T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivanč-
na Gorica, dovolilnico, številka 0004452, za 
državo 11, oznaka države 191. gnt-330077

Topolovec Maja, Rezijanska ul. 21, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 61199699, iz-
dala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-599

Vlahinič Dejan, Dobrova 2, Celje, potrdilo 
za voznika - NPK certifikat 22867, izdajate-
ljica OZS, številka 651/8400.002.4.1, izdano 
leta 2004. gny-330072

Vogrinec Boris, Vojkova 6, Postojna, 
službeno izkaznico Vojaške policije SV, šte-
vilka 01693. gnl-330035

Zidarstvo Mrak Jožef Mrak s.p., Stu-
denčice 42, Medvode, licenco skupnosti, 
št. 008096/BGD37-3-10283/2007, za vozilo 
z registrsko številko LJ C9 11K, velja od 
13. 12. 2007 do 13. 12. 2012, izdajateljica 
OZS. gnb-330053

Žerovnik Igor, Dunajska 346, Ljub-
ljana-Črnuče, štampiljko pravokotne oblike, 
velikosti cca 5,5x1,5 cm,v treh vrsticah na-
pisano: IGOR ŽEROVNIK inž. elektr. IZS 
E-0417. gns-330078
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