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Javni razpisi

Št. 54450-118/2012/3 Ob-5210/12
Na podlagi določb Uredbe Sve-

ta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. ju-
lija 2006 o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evrop-
skem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi sprememba-
mi, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), 
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem socialnem skladu in raz-
veljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES 
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, 
z vsemi spremembami, v nadaljevanju: 
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v na-
daljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10 in 37/12), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 
4/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12), Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – UPB1, 109/08, 38/10 – ZUKN in 
8/12), Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 
21/12), Uredbe o postopku, merilih in nači-
nih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF in 57/12-2PCP-2D), Uredbe 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Na-
cionalnega strateškega referenčnega okvi-
ra 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, 
z dne 18. 6. 2007, Operativnega progra-
ma razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, 
z dne 21. 11. 2007 in sklepa Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi 
organa upravljanja o potrditvi instrumenta 
javni razpis za izbor operacij, z dne 18. 12. 

2012, št. OP RČV 4/2/007-0-MIZKŠ obja-
vlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport,

javni razpis
za sofinanciranje projekta  
»Inovativno poučevanje 

s pomočjo sodobnih informacijsko 
komunikacijskih tehnologij«

1. Ime oziroma sedež posredniškega te-
lesa oziroma naročnika in izvajalca javnega 
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne 
za dodelitev sredstev: Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport, Masarykova 16, p. p. 104, 
1001 Ljub ljana (v nadaljevanju ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa (namen, cilj 
ter pričakovane aktivnosti in rezultati)

Predmet javnega razpisa je sofinancira-
nje projekta za izvedbo inovativnega pou-
čevanja s pomočjo sodobnih informacijsko 
komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju 
IKT).

Javni razpis za izbor operacij delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Evropske-
ga socialnega sklada. Javni razpis za izbor 
operacij se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, 4. razvojne prioritete:»Enakost 
možnosti in spodbujanje socialne vključe-
nosti« prednostne usmeritve 4.2. »Poveča-
ti dostopnost in enake možnosti v sistemu 
vzgoje in izobraževanja.«

Namen
Za uspešnejše vključevanje učencev iz 

ranljivih skupin v sistem vzgoje in izobra-
ževanja je treba v večji meri prilagoditi iz-
vajanje pouka in načine poučevanja. Zato 
je treba razviti izvedbene kurikule, oblike 
in načine izobraževanja, ki bodo prilago-
jeni potrebam te populacije. Na področju 
izobraževanja ranljivih skupin je zato po-
trebno posebno pozornost nameniti nadalj-
njemu razvoju in uvajanju individualizacije 
poučevanja in še posebej personaliziranega 
učenja. Pri uvajanju novih oblik in načinov 
dela je pomembna smiselna in sistematična 
uporaba informacijsko komunikacijske teh-
nologije (IKT), sodobnih e-storitev ter mul-
timedijskih in interaktivnih e-vsebin skupaj 
s sodobnimi pedagoškimi paradigmami in 
metodami, ker le-ta podpira ter vzpodbuja 
inovativne načine poučevanja v razredu in 
krepi personalizran in individualiziran pouk, 
kar je pri delu z ranljivimi skupinami ključne-
ga pomena. Takšni pristopi vsem, še pose-
bej tem skupinam, omogočajo vključenost 
v družbo na osnovi personaliziranih in indi-
vidualiziranih pristopov, ker vzpodbujajo in 

poudarjajo sodobne študije in strategije tako 
v EU kot širše, saj je dodana vrednost k zna-
nju in kompetencam posameznika s takšnim 
pristopom kar največja. Le z inovativnimi pri-
stopi, ki kot temelj dela vključujejo in pred-
videvajo individualizacijo in personalizacijo 
učnega procesa, lahko enakopravno vklju-
čimo v učni proces prav vse ranljive skupine 
uporabnikov (učencev in dijakov). S takšnim 
pristopom je dodana vrednost znanja, ki je 
dostopno vsakemu posamezniku in posa-
mezni ranljivi skupini, kar največja.

Namen javnega razpisa je razviti izved-
bene kurikule, v okviru katerih bodo preiz-
kušane inovativne strategije, modeli in pri-
stope poučevanja in učenja v razredu ter 
pri tem učinkovito uporabiti rezultate in pri-
mere dobrih praks (prenova gimnazij, e-šol-
stvo, naravoslovne kompetence, prenova 
strokovnih gimnazij, razvoj e-učbenikov...). 
Izvedbeni kurikuli morajo biti podprti in nad-
grajeni s smiselno in učinkovito uporabo so-
dobne IKT, učinkovitih e-storitev in kakovo-
stnih e-vsebin, ki omogočajo večjo stopnjo 
individualizacije in personalizacije pri pouku 
oziroma učenju, saj je individualizacija in 
personalizacija je še posebej pomembna pri 
učencih iz ranljivih skupin. Uvajanje same 
sodobne tehnologije samo po sebi ne more 
zagotoviti boljše učinkovitosti poučevanja in 
učenja oseb iz ranljivih skupin, zato je nujno 
razviti celovite pedagoške strategije, ki bodo 
uporabljene v izvedbenih kurikulih.

Cilji
Na osnovi splošnih in specifičnih kompe-

tenc 21. stoletja, inovativnih pristopov po-
učevanja in učenja, podprtih s sodobnimi 
e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami ter 
tehnologijami prihodnosti (mobilne napra-
ve, tablični računalniki...), razviti sistemske 
mehanizme in pedagoške strategije pouče-
vanja in učenja, ki zagotavljajo uspešnej-
še vključevanje učencev iz ranljivih skupin 
ter jih preskusiti v pilotnih razredih. Tako 
bo učencem iz ranljivih skupin omogočena 
večja dostopnost do najvišjih ravni znanja.

Predvidene aktivnosti
a) V okviru projekta bodo potekale nasle-

dnje dejavnosti:
– razvoj izvedbenih kurikulov (progra-

mov, modelov, strategij), ki so bolj prilago-
jeni potrebam te populacije z namenom 
učinkovitega vključevanja v sistem vzgoje 
in izobraževanja, podprtega s sodobnimi 
e-storitvami in kakovostnimi e-vsebinami 
ter ob tesni podpori informacijsko komuni-
kacijskih tehnologij s posebnim poudarkom 
na individualizaciji in personalizaciji učenja, 
ki je pomembna za ranljive skupine,



Stran 2808 / Št. 101 / 21. 12. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– razvoj in preskušanje celostne metodo-
logije uvajanja in uporabe sodobnih informa-
cijsko komunikacijskih e-storitev in e-vsebin 
v razredu,

– razvoj in preskušanje uporabe neka-
terih konkretnih e-storitev (celovit “e-listov-
nik”…) za vključene učitelje in učence kot 
podpora individualizaciji oziroma persona-
lizaciji,

– razvoj novih kakovostnih e-vsebin (pri-
ročniki, videovodiči …) in učinkovitih e-sto-
ritev, ki so podpora implementaciji razvitih 
strategij in modelov poučevanja in učenja,

– razvoj in izvedba usposabljanja vzgo-
jiteljev in učiteljev za implementacijo inova-
tivne pedagogike,

– preskušanje in implementacija razvoj-
nih rezultatov projekta v »inovativnih oddel-
kih«, kjer so vključeni učenci oziroma dijaki 
iz različnih ranljivih skupin v lokalnem okolju 
oziroma na šoli,

– priprava primerov dobrih praks inova-
tivnega poučevanja določenega predmeta,

– promocija rezultatov projekta,
– evalvacija uporabnosti inovativne pe-

dagogike ob smiselni in učinkoviti podpori 
sodobne IKT v razredu ter primerjava med 
klasičnim in inovativnim pristopom.

b) Projekt bo izvajalo več partnerjev na 
naslednji način:

– oblikovanje mreže šol iz statistično 
manj razvitih regij (pričakuje se konzorcij 
vsaj 6 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki 
izvajajo javno veljavne programe z osnov-
nošolskega ali srednješolskega področja),

– izdelava in izvedba načrta dela za 
mrežo in vsako šolo posebej ter izvedba 
partnerskih projektov in inovativnih pristo-
pov med šolami in institucijami v okolju, in 
v okviru tega še posebej izvedba inovativ-
nega poučevanja in učenja pri 80 % pred-
metov v enem šolskem letu v vsaj 1 »ino-
vativnem razredu« na vsaki šoli vključeni 
v projekt v obsegu vsaj 30 % vseh ur posa-
meznega predmeta (vključno s pripravami 
na pouk...).

Načrtovani rezultati oziroma kazalniki:
– število vzgojno-izobraževalnih ustanov 

vključenih v implementacijo programov za 
dostopnost in enake možnosti v vzgoji in 
izobraževanju (vsaj 6),

– število primerov dobre prakse, tj. izde-
lana strokovna gradiva za implementacijo 
(vsaj 4),

– število novih pedagoških strategij ino-
vativnega poučevanja in učenja z uporabo 
IKT na temelju sodobnih pedagogik (1),

– število usposobljenih učiteljev za im-
plementacijo inovativnih in s pomočjo IKT 
tehnologije podprtih strategij (vsaj 100),

– število otrok, na katere se nanašajo 
programi dostopnosti in enakih možnosti 
v vzgoji in izobraževanju (vsaj 200).

3. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali po-
gojev razpisa, se vloga zavrže.

a) Prijavitelj in partnerji morajo za kan-
didiranje na javnem razpisu izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– prijavitelj mora biti pravna oseba jav-
nega ali zasebnega prava kot nosilka/ko-
ordinatorka projekta (npr. javni ali neprofitni 
zavod, šola ipd.), ki izvaja javno veljavne 
programe na področju vzgoje in izobraže-
vanja (osnovna, srednja šola).

– vsaj 6 partnerjev v projektu (lahko 
vključno s prijaviteljem) morajo biti pravne 
osebe javnega ali zasebnega prava, ki iz-

vajajo javno veljavne programe s področja 
vzgoje in izobraževanja (osnovna, srednja 
šola),

– partnerji v projektu so lahko tudi pravne 
osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo 
izkušnje z uporabo IKT na področju vzgoje 
in izobraževanja (osnovna, srednja šola),

– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je 
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot ko-
ordinator projekta v delovnem razmerju pri 
prijavitelju,

– v prijavi projekta morajo biti predvide-
ne nove zaposlitve (prijavitelj ali partnerji 
morajo izkazati, da bo zaradi projekta vzpo-
stavljeno novo delovno mesto ali zasedeno 
prazno delovno mesto),

– prijavitelj mora priložiti konzorcijsko po-
godbo z vsemi predvidenimi konzorcijskimi 
organizacijami, s katerimi bo izvajal projekt,

– prijavitelj in vsi partnerji imajo ustrezne 
reference s predmetnega področja, in sicer:

– uporaba informacijsko-komuni ka cij-
ske tehnologije pri poučevanju in učenju ter

– dejavnosti na področju izobraževa-
nja ranljivih skupin

– skupno prijavo na razpis odda v imenu 
vseh članov konzorcija poslovodeči konzor-
cijski partner.

b) Poleg zgoraj navedenih pogojev mora 
prijavitelj in vsi partnerji izpolnjevati še na-
slednje splošne pogoje:

– je finančno in poslovno sposoben iz-
peljati projekt,

– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in 
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,

– je prijavitelj neposredno odgovoren za 
pripravo in vodenje projekta, vsi partnerji 
pa odgovorni za izvajanje projekta, torej ne 
nastopa kot posrednik,

– da ni za isti namen sofinanciran iz dru-
gih sredstev državnega ali lokalnega prora-
čuna ali sredstev EU,

– da bo pri porabi sredstev upošteval 
zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so 
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu,

– ima poravnane zapadle obveznosti, 
davke in prispevke do Republike Slovenije,

– ni v stečajnem postopku, postopku pri-
silne poravnave ali likvidacije, z njegovimi 
posli ne upravlja sodišče,

– zoper njega ni začet postopek z upniki, 
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni 
v kateri koli podobni okoliščini,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredelje-
na v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 
št. 55/08 – KZ-1, 66/08 – popr., 89/08 in 
5/09 – Odl. US):

– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah 

(velja za fizične osebe), nedovoljeno spreje-
manje daril, nedovoljeno dajanje daril, jema-
nje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakoni-
to posredovanje in dajanje daril za nezako-
nito posredovanje,

– goljufija, poslovna goljufija, presle-
pitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti,

– pranje denarja,
– izjava prijavitelja in konzorcijskih par-

tnerjev, da bodo spremljali podatke o udele-
žencih v skladu z razčlenitvijo podano v pri-
logi XXIII Uredbe 1828/2006/ES

c) Vsebina in organizacija projekta:
Prijavitelji morajo posredovati prijavo in 

pri tem zagotoviti in izkazati:
– skladnost projekta z razpisanim vse-

binskim področjem na katerega je prijavljen. 
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Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno 
z razpisanimi vsebinskimi področji, ne bodo 
upoštevani v nadaljnjem postopku izbora,

– skladnost organizacijskega in termin-
skega načrta projekta z načrtovanimi vse-
binami in zahtevami glede pričakovanih ob-
veznih rezultatov,

– jasno predstavljen pristop, ki zagota-
vlja razvoj in uvajanje individualiziranega 
poučevanja in personaliziranega učenja za 
spodbujanje enakih možnosti ter uspešnej-
šega vključevanja ranljivih skupin v sistem 
vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju mo-
žnosti, ki jih omogoča uporaba informacijsko 
komunikacijske tehnologije.

d) Celovitost prijave:
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen 

prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz 
razpisne dokumentacije.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpol-
njujejo pogoje

Na javnem razpisu bo izbrana ena pri-
java.

I. KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA 

1. Vsebinska celovitost projekta

– Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo. 1

– Aktivnosti so sicer ustrezno predstavljene, a se vsebinsko le delno dopolnjujejo. 2

– Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo. 3

2. Sistematičnost in preglednost projekta.

– Predlog projekta je delno sistematičen in delno pregleden. 1

– Predlog projekta je sistematičen in pregleden. 3

3. Dodana vrednost projekta; projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja

– Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju vsebinskega področja. 1

– Razvidna dodana vrednost projekta, projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja. 5

4. Opredelitev ciljev/rezultatov in njihova dosegljivost.

– Cilji/rezultati predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi. 3

– Cilji/rezultati predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi. 5

5. Ustreznost opredelitve problema v predlogu projekta

– Opredelitev problema je delno ustrezna. 1

– Opredelitev problema je ustrezna. 3

6. Način izvedbe projekta

– Način izvedbe projekta je delno ustrezen. 1

– Način izvedbe projekta je ustrezen. 3

7. Načrt rezultatov projekta in povezanost s cilji in aktivnostmi projekta

– Načrtovani rezultati so delno realni, izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta. 1

– Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta. 3

8. Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta 

– Finančni načrt izvedbe ni popolnoma realen in izvedljiv oziroma načrtovani stroški (vrste in namen stroškov) niso 
povsem usklajeni.

1

– Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv. 3

9. Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta

– Časovni načrt izvedbe je deloma realen in izvedljiv. 1

– Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv. 3

10. Uporabnost rezultatov za delo v vzgojno – izobraževalni praksi

– Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi. 1

– Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi. 3
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11. Opredelitev ciljnih skupin tako, da se zagotovi regijska pokritost 

– V konzorcij so vključene šole iz treh regij. 3

– V konzorcij so vključene šole iz štirih ali petih regij. 10

– V konzorcij so vključene šole iz šestih ali več regij. 20

12. Organizacija notranjega vodenja projekta

– Je delno opredeljena. 3

– Je natančno in ustrezno opredeljena. 5

13. Razvoj uspešnega partnerskega pristopa pri pripravi in izvajanju aktivnosti

– Struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta. 3

– Struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno in kakovostno izvedbo projekta. 5

14. Evalvacija aktivnosti in učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt (metode in oblike evalvacij)

– Evalvacije so predvidene, vendar ne zajemajo vseh ciljnih skupin oziroma vseh potrebnih načinov izvedbe 3

– Evalvacije so predvidene za določene ciljne skupne in celoten projekt. 5

15. Prijavitelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta (tehnična oprema, računalniška oprema, 
organizirana mreža izvajalcev…)

– Deloma razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta. 3

– Razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta. 5

Največje možno število točk 74

II. REFERENCE IN IZKUŠNJE PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA IZVEDBO PROJEKTA

1. Reference prijavitelja s konzorcijskimi partnerji 

– Prijavitelj s projektnimi partnerji ima človeške vire z referencami s področja projekta (ustrezne reference 
s predmetnega področja, in sicer priprave izobraževalnih programov, razvoja inovativnih pristopov in metod za 
izobraževanje, s področja vključevanja IKT v procese vzgoje in izobraževanja, izvajanja seminarjev za učitelje in 
priprave učnih gradiv in učbenikov za izobraževanje)

50

– vsak človeški vir z ustreznimi referencami je dve (2) točki, največje število možnih točk je 50. 

2. Izkušenost prijavitelja s projektnimi partnerji 

– Prijavitelj s projektnimi partnerji ima izkušnje s sodelovanjem v mednarodnih projektih na področju vzgoje in 
izobraževanja

10

– vsaka izkušnja je pet (5) točk, največje število možnih točk je 10.

Največje možno število točk 60

III. PRISPEVEK K POVEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI

a) Predvideno število novih zaposlitev (posamezna nova zaposlitev v deležu 100 %)

– Najmanj ena zaposlitev. 5

– Najmanj dve zaposlitvi. 10

– Več kot dve zaposlitvi. 20

Največje možno število točk 20

Največje možno skupno število točk, 
s katerimi se lahko oceni posamezen pro-
jekt, je 154 točk.

Izbran bo prijavitelj, ki bo zbral največje 
število točk, vendar ne manj kot 100 točk.

V primeru, da bo dve ali več prijav dose-
glo enako število točk, se kot dodatno merilo 
izbora upošteva seštevek točk iz merila »II. 
Reference in izkušnje prijavitelja in partner-
jev za izvedbo projekta« in »III. Prispevek 
k povečanju zaposlitvenih možnosti«. Izbran 
bo prijavitelj, ki bo v seštevku teh dveh meril 
prejel večje število točk.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za javni razpis

Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-
lago za javni razpis je 1.300.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva,
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Skupna okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev za projekt je 1.300.000,00 EUR, od 
tega je predvidena vrednost sofinanciranja 
po posameznih proračunskih letih:

– za proračunsko leto 2013: 
400.000,00 EUR od tega:

– 340.000,00 EUR s PP 687510 – So-
cialna vključenost – ESS – 07-13 – EU ude-
ležba (85,00 %) in

– 60.000,00 EUR s PP 941110 – Soci-
alna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska 
udeležba (15,00 %);

– za proračunsko leto 2014: 
600.000,00 EUR od tega:

– 510.000,00 EUR s PP 687510 – So-
cialna vključenost – ESS – 07-13 – EU ude-
ležba (85,00 %) in

– 90.000,00 EUR s PP 941110 – Soci-
alna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska 
udeležba (15,00 %);

– za proračunsko leto 2015: 
300.000,00 EUR od tega

– 255.000,00 EUR s PP 687510 – So-
cialna vključenost – ESS – 07-13 – EU ude-
ležba (85,00 %) in

– 45.000,00 EUR s PP 941110 – Soci-
alna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska 
udeležba (15,00 %).

V skladu s pogoji 24. in 25. člena Za-
kona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo 
upravičencu praviloma izplačalo predplačilo 
v višini do 20 % od vrednosti predvidenih 
izplačil sredstev.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da gle-
de na razpoložljiva sredstva po posame-
znih proračunskih letih, izbranim prijavite-
ljem predlaga prilagoditev dinamike sofi-
nanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom ministrstva se šteje, da 
odstopa od vloge.

Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene 
stroške, ki bodo nastali v času od 1. 1. 2013 
do 30 6. 2015. Obdobje upravičenosti izdat-
kov je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah 
namenskih sredstev EU za kohezijsko poli-
tiko in na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sred-
stev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske ude-
ležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 
15,00 %.

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

9. Upravičeni stroški, specifikacija do-
kazil za izkazovanje stroškov in metoda za 
njihov izračun

Upravičeni stroški predmetnega javnega 
razpisa so:

– plače (z davki in prispevki) in druga 
povračila stroškov dela,

– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje 
izvajalce),

– delo po podjemni pogodbi (le za zuna-
nje izvajalce),

– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-pu-

blikacije,
– svetovanje s področja IKT,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konferen-

ce,
– stroški najema prostorov in opreme za 

izvajanje operacije,
– stroški brezalk. pijač in prigrizkov na 

seminarjih oziroma usposabljanjih,

– izdatki za službena potovanja (dnev-
nice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi),

– kotizacija (za strokovna izobraževanja 
projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ, 
udeležbe na konferencah in posvetih glede 
na razpisano temo, po predhodni odobritvi 
ministrstva),

– nakup strokovnih gradiv in podpornih 
materialov (če nakup odobri ministrstvo in 
je neposredno povezan s projektom in nujen 
za njegovo izvedbo),

– oprema – največ do 10 % vseh upravi-
čenih stroškov (če nakup odobri ministrstvo 
in je neposredno povezan s projektom in 
nujen za njegovo izvedbo),

– davek na dodano vrednost (DDV),
– posredni stroški v pavšalnem znesku 

v višini 15,00 % neposrednih upravičenih 
stroškov.

Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru 
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo 
za izračun pavšala za posredne stroške, 
so naslednji:

– delo po podjemni pogodbi,
– delo po avtorski pogodbi,
– plače (z davki in prispevki) in druga 

povračila stroškov dela,
– delo preko študentskega servisa,
– stroški oglaševalskih storitev,
– izdatki za službena potovanja (dnevni-

ce, hoteli, prevozi),
– kotizacija.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov 

in dokazila za dokazovanje upravičenih stro-
škov so navedena v navodilih ministrstva, ki 
se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smi-
selno povzemajo Navodila organa upravlja-
nja o upravičenih stroških za sredstva evrop-
ske kohezijske politike za programsko ob-
dobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/predpisi/navo dila/navodila-za-izv
ajanje-kohezijske-politi ke-2007-2013).

Pri uveljavljanju upravičenega stroška 
davka na dodano vrednost (DDV), mora 
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe 
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potr-
dilo pristojnega davčnega urada. Pogoji gle-
de upravičenosti stroška davka na dodano 
vrednost so navedeni v točki 9 Navodil or-
gana upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navo-
dila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-poli-
tike-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4 na-
vodil ministrstva.

10. Zahteve glede upoštevanja zakona, 
ki ureja javno naročanje

Upravičenec bo moral pri porabi teh 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno 
naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v tem zakonu, sicer pa načela javnega 
naročanja.

11. Zahteve glede informiranja in obve-
ščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upra-
vičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in 
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen 
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa 
upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skla-
dih v programskem obdobju 2007 – 2013 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/pred-
pisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezij-
ske-politike-2007-2013).

12. Morebitno dopolnilno financiranje
V skladu s sedmim odstavkom 3. člena 

Uredbe 1081/2006 ter 20. členom Uredbe 

RS o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev kohezijske politike 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
in 79/10) bo za ta namen uporabljeno do-
polnilno financiranje največ do 10 % vseh 
upravičenih stroškov.

13. Zahteve glede hranjenja dokumen-
tacije o projektu

Upravičenec bo moral hraniti vso do-
kumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 
2020.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremlja-
ti porabo sredstev za operacijo v ločenem 
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako 
da bo zagotovljen pregled nad namensko 
porabo sredstev.

14. Zahteve glede dostopnosti dokumen-
tacije o operaciji posredniškemu telesu, or-
ganu upravljanja, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu ter drugim nadzornim 
organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnič-
ni, administrativni in finančni nadzor nad iz-
vajanjem operacije, katerega sofinanciranje 
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s stra-
ni ministrstva, pristojnih organov Republi-
ke Slovenije in s strani pristojnih organov 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim or-
ganom predložiti vse dokumente, ki izka-
zujejo resničnost, pravilnost in skladnost 
upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo 
upravičenec omogočil vpogled v računal-
niške programe, listine in postopke v zve-
zi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo 
o izvedbi kontrole na kraju samem predho-
dno pisno obveščen. V izjemnih primerih se 
lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na 
kraju samem.

15. Zagotavljanje enakih možnosti
Upravičenec bo moral zagotoviti enakost 

med spoloma in preprečiti vsakršno diskri-
minacijo med osebami, ki so oziroma bodo 
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega 
javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki 
pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

16. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se 
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani 
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, 
da bo vključen na seznam upravičencev, ki 
bo obsegal navedbo upravičenca in občine, 
naziv operacije, regijo upravičenca in zne-
sek javnih virov financiranja operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo za-
gotovljeno v skladu z veljavno zako-
nodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki 
jih komisija odpre, so informacije javnega 
značaja razen tistih, ki jih prijavitelji pose-
bej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, 
osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 
117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne jav-
nosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posame-
zen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prija-
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vitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, 
da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Upravičenec se zavezuje k varovanju 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skla-
du s Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 –UPB1), Zako-
nom o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 100/11 
– Skl. US, 32/12 in 57/12) in 37. členom 
Uredbe 1083/2006/ES.

17. Zahteve glede spremljanja podatkov 
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Ured-
be 1828/2006/ES

Upravičenec bo moral spremljati podatke 
o udeležencih v skladu z razčlenitvijo po-
dano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES.

18. Omejitve glede sprememb pro-
jekta v skladu s 57. členom Uredbe 
1083/2006/ES: ni relevantno.

19. Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev 
je četrtek, 24. januarja 2013, do 10. ure. 
Vloge z zahtevano vsebino morajo v zape-
čateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vi-
dno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni 
razpis »Inovativno poučevanje s pomočjo 
sodobnih informacijsko komunikacijskih teh-
nologij«, ki je del razpisne dokumentacije, 
prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo, v zgoraj določenem roku, ne 
glede na način dostave, prispele v vložišče 
ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno 
prispele vloge se ne bodo obravnavale in 
bodo vrnjene prijavitelju.

20. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev ter postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor 
operacij (v nadaljevanju besedila: komisija), 
ki jo imenuje minister za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport.

Javno odpiranje prispelih vlog bo v četr-
tek, 24. januarja 2013, ob 12. uri v veliki dvo-
rani v pritličju Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
Ljub ljana.

Komisija bo v roku 8 dni od dneva od-
piranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste 
prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministra o iz-
idu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo po-
goje in merila iz javnega razpisa in jim raz-
pisana sredstva neupravičeno niso bila do-
deljena, lahko v tridesetih dneh od prejema 
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije.

22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirane osebe dvignejo razpisno do-
kumentacijo

Razpisna dokumentacija je doseglji-
va na spletnem naslovu ministrstva, www.
mizks.gov.si (rubrika Šolstvo / Strukturni 

skladi / Javni razpisi). Razpisno dokumen-
tacijo lahko dvignete tudi osebno na Mini-
strstvu za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, 3. 
nadstropje, Urad za razvoj izobraževanja, 
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Kontaktna oseba je mag. Borut Čampelj, 
borut.campelj@gov.si.

Informativni dan bo potekal v četrtek, 
10. januarja 2013, ob 12. uri v veliki dvo-
rani v pritličju Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
Ljub ljana.

Odgovori na aktualna vprašanja more-
bitnih prijaviteljev bodo redno objavljani na 
spletni strani javnega razpisa, vendar največ 
do delovnih 3 dni pred oddajo roka za prija-
vo (kasneje ne).

23. Posledice, če se ugotovi dvojno fi-
nanciranje posamezne projekta ali, da je 
višina sofinanciranja projekta presegla ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, 
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel 
sredstev iz drugih virov financiranja (pre-
poved dvojnega financiranja). Če bo mini-
strstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel 
sredstva za stroške operacije tudi iz drugih 
virov financiranja ali pa so mu bila odobre-
na, se lahko pogodba o sofinanciranju raz-
dre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu 
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva 
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila 
do dneva vračila sredstev.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 5100-4/2012-1 Ob-5216/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika 

o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) 
in v zvezi z 12. členom Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – 
ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma 
o znanstvenem in tehnološkem sodelova-
nju med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Koreje (Uradni list RS, št. 7/95, 
MP–7/1994) ter Protokola prvega zasedanja 
skupnega odbora za znanstveno in tehno-
loško sodelovanje med Republiko Slovenijo 
in Republiko Korejo z dne 21. novembra 
2008 v Ljub ljani in Programa dvostranskega 
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Kore-
jo v letih 2011–2012, podpisanega dopisno 
julija 2011, Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko 

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

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje medsebojnih obiskov slovenskih in 
korejskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne 
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadalje-
vanju: bilateralne projekte) v letih 2013-2014 
na vseh področjih znanosti.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okvi-
ru tega razpisa sodelujeta Republika Slove-
nije in Republika Koreja.

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

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

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

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

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega raz-
pisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno so-
delovanje z Republiko Korejo, povečati mo-
bilnost slovenskih raziskovalcev in število 
gostovanj vrhunskih korejskih raziskovalcev 
v Sloveniji, ter povečati število prijav slo-
venskih in korejskih raziskovalcev na raz-
pise okvirnih programov Evropske unije na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta jav-
nega razpisa

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

Pri bilateralnem projektu morajo sode-
lovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in 
korejski vodja morata vložiti prijavi pravi-
loma istočasno in na način, ki ga določata 
pristojni instituciji (v Republiki Koreji: Natio-
nal Research Foundation of Korea, Direc-
torate for International Affairs, http://www.
nrf.go.kr). Kontaktna oseba na korejski stra-
ni je gospod Choi Won Keun, e-mail: one-
keun@nrf.go.kr).

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

ciranje pripravi s strani agencije imenova-
na strokovna komisija, pri čemer upošte-
va ovrednotenje bilateralnega projekta po 
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, 
poglavje G – Mednarodno znanstveno so-
delovanje, št. 6319-1/2011-8 z dne 19. 11. 
2012 (v nadaljevanju: metodologija). Ocena 
posamezne prijave je ocena A1 – SICRIS 
(COBISS) točke (upoštevane točke) za ob-
javljena raziskovalna dela za 5 letno ob-
dobje (od 0 do 5 točk) za vodjo projekta, 
določena na podlagi elementov v poglavju 
B metodologije.

Finančno ovrednoten izbor prijav za so-
financiranje bo dogovorjen na zasedanju 
pristojnega mednarodnega organa (Skupni 
odbor za znanstveno in tehnološko sode-
lovanje med Republiko Slovenijo in Repu-
bliko Korejo, v nadaljnjem besedilu: skupni 
odbor), ki bo predvidoma v februarju 2013. 
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda 
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direktor agencije na podlagi izbora skupne-
ga odbora, ki ga je dolžan upoštevati.

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

Predvideni obseg sredstev za realiza-
cijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 
2013–2014 znaša okvirno 70.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2013-2014 je veza-
no na sprejem finančnega načrta agencije 
za navedeni leti ter na zagotovitev namen-
skih sredstev za sofinanciranje po predme-
tnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na naj-

bolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in 
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob 
obiskih v Republiki Koreji,

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

– dnevnice za slovenske raziskovalce ob 
obiskih v Republiki Koreji, do višine določe-
ne v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil 
stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stro-
ške po zaključku obiska; stroške v drugih 
valutah bo obračunala po referenčnem te-
čaju Evropske centralne banke na dan ob-
računa, kot bo objavljen na spletni strani 
Banke Slovenije. Slovenski prijavitelj sam 
krije stroške za svoje zdravstveno zavarova-
nje in vize. Slovenski prijavitelj se s prijavo 
zavezuje, da bo korejskim gostujočim razi-
skovalcem nudil administrativno in logistično 
podporo; potne stroške, stroške bivanja in 
dnevnice korejskim gostujočim raziskoval-
cem krije korejska stran.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 
1. 3. 2013 do 31. 12. 2014.

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

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpi-
som – elektronska prijava

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

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim 
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene 
in digitalno podpisane ter oddane na spletni 
portal do 18. 1. 2013 do 12. ure.

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

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega pod-
pisa

(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raz-
iskovalec nimata digitalnega potrdila, se 
prijavna vloga izpolni v elektronski obliki 
na spletnem portalu ARRS eObrazci (obra-
zec ARRS-BI-KR-JR-Prijava/2012) in odda 
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z la-
stnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe RO in prijavitelja-razi-
skovalca in žigom RO.

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

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

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je 
oddana pravočasno, če je izpolnjena na 
spletnem portalu ARRS eObrazci do 18. 1. 
2013, do 12. ure in v pisni obliki prispe 
v glavno pisarno Javne agencije za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije do 
18. 1. 2013, do 12. ure. Kot pravočasne se 
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 18. 1. 2013, do 12. ure 
(poštni žig).

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

dana na predpisanem obrazcu in v predpi-
sani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka 
(9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje 
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta 
javni razpis. Nepopolne prijave bodo obrav-
navane v skladu s Pravilnikom o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).

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

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma 21. 1. 2013 ob 9. uri, 
v prostorih agencije.

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

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko 
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem 
listu Republike Slovenije objavljeni na sple-
tni strani agencije, www.arrs.si, zainteresi-
rani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, 
v sektorju za raziskovalno infrastrukturo in 
mednarodno sodelovanje.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri 
Panič, po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik 
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksan-
dra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije

 Ob-5196/12

Javni razpis
Mikrokrediti za mikro in mala podjetja 

(P7 2012)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije 

za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški 

sklad
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Ko-

clja 22.
Javni razpis se izvaja na podlagi po-

trjenega programa »Program ukrepov za 
spodbujanje gospodarstva (3. Paket), ki ga 
je Vlada RS sprejel na seji dne 13. 9. 2012 
s sklepom št. 30000-5/2012/15. Javni razpis 
je pridobil soglasje Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo št. 303-5/2009/147 
z dne 17. 12. 2012.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljeva-
nju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi 
Zakona o podpornem okolju za podjetni-
štvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), 
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 

št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo 
(Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 
71/09), Poslovnega in finančnega načrta 
Slovenskega podjetniškega sklada za leto 
2012(sklep Vlade RS, št. 47602-31/2011/2 
z dne 20. 12. 2011), Spremembe in do-
polnitve Poslovnega in finančnega načrta 
SPS za leto 2012 sprejete na Vladi RS dne 
13. 11. 2012 s sklepom 47602-15/2012/6 in 
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega 
podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni 
z dne 3. 9. 2009), Zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodar-
skih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, 
št. 44/07), Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo), Priglašene sheme državnih 
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve 
M002-5715334-2007/I), ter Spremembe in 
dopolnitve Poslovnega načrta programa in-
strumentov finančnega inženiringa za mala 
in srednje velika podjetja v Republiki Slo-
veniji – PIFI za obdobje 2009-2013, ki so 
bile sprejete na Vladi RS dne 6. 12. 2012,3. 
paket Programa ukrepov za spodbujanje go-
spodarstva sprejet na Vladi RS dne 13. 9. 
2012 s sklepom 30000-5/2012/15.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro 

in mala podjetja, ki jih razpisuje Sloven-
ski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) 
v sodelovanju s SID -Slovenska izvozna in 
razvojna banka, d.d. Ljub ljana.

Skupna višina razpisanih kreditov je 
5.000.000,00 EUR, ki jih Sklad zagotavlja iz 
lastnih sredstev.

Namen javnega razpisa je aktivno po-
seči na trg dostopa do virov financiranja 
v segmentu mikro in malih podjetij za pre-
mostitev bančnega krča. Z ukrepom bo 
omogočen zagon mehanizma za ponovno 
vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospo-
darstvu, hkrati pa predstavlja podlago za 
oblikovanje mehanizmov za preprečevanje 
finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala 

podjetja (gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in 
manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni pro-
met in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
10 milijonov EUR.

Podlagi za pridobitev letnega prometa 
in bilančne vsote za odpiranja v mesecu 
januarju, februarju, marcu, aprilu in maju 
2013 sta:

– bilanca stanja na dan 31. 12. 2011 in 
izkaz poslovnega izida za leto 2011 za ka-
snejša odpiranja se upošteva,

– bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 in 
izkaz poslovnega izida za leto 2012.

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja 
vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število 
zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih 
na zadnji dan preteklega meseca glede 
na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje 
mora imeti vsaj enega zaposlenega1za pol-

1 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih 
razmerjih, veljajo določene pravice posebnim 
skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni 
čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti 
izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.
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ni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se 
upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec 
dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina 
podlaga za zavarovanje) in direktor eno-
osebne družbe z omejeno odgovornostjo 
s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni 
podlagi 112, kolikor je ta direktor hkrati tudi 
lastnik te družbe.

Za opredelitev mikro in malega pod-
jetja se upoštevajo določila iz Priloge 
1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, 
z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komi-
sije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 
najdete na spletni strani http://www.pod-
jetniskisklad.si/index.php?option=com_
content&view=article &id=65&Itemid=85.

Ob tem opozarjamo tudi na drugi od-
stavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za 
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali po-
vezana podjetja podatki, tudi glede števila 
zaposlenih, določijo na podlagi računovod-
skih izkazov in drugih podatkov podjetja ali 
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja, v katerega je podjetje vključeno 
za namene konsolidacije, če ti obstajajo. 
Podatkom se prištejejo podatki za vsako 
partnersko podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podje-
tja, ki:

– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno 
v naslednja področja, oddelke, skupine in 
razrede, skladno z Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in Uradni list RS, št. 17/08):

– področje A – Kmetijstvo in lov, goz-
darstvo, ribištvo,

– oddelek 05 – Pridobivanje premoga.
– so v težavah na podlagi zadnjih obja-

vljenih računovodskih izkazov s strani AJ-
PES-a za leto 2011 (velja za vsa odpiranja 
vlog do vključno maja 2013) oziroma 2012 
(velja za vsa odpiranja vlog od junija 2013 
naprej), skladno z opredelitvijo 2. člena Za-
kona o pomoči za reševanje in prestrukturi-
ranje gospodarskih družb v težavah. Podje-
tje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar 
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgu-
bami preteklih let, doseže polovico osnov-
nega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar te-
koča izguba skupaj s prenesenimi izgubami 
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je 
prikazan v računovodski evidenci in je teko-
ča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, do-
segla višino četrtine kapitala, ki je prikazan 
v računovodskih izkazih,

– ali je podjetje v postopku prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacije,

– imajo neporavnane davčne obveznosti 
do Republike Slovenije,

– podjetja, ki pridobivajo pomoč po po-
sebnem programu za reševanje in prestruk-
turiranje,

– so navedena v seznamu podjetij, na 
podlagi Sklepa o objavi seznama poslov-

2 V primeru samostojnih podjetnikov se 
kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu 
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je 
zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas 
in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa 
v posebnih primerih krajši delovni čas, se 
šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa 
izpolnjen.

nih sub jektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in 
spremembe), s katerimi, na podlagi določb 
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; 
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati 
naročniki iz prvega, drugega in tretjega od-
stavka 28. člena ZPKor,

– ki so v preteklem obdobju 3 let (odobri-
tev sredstev 2010-2012), že dobila državno 
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti 
do Sklada,

– ki so v tekočem koledarskem letu že 
pridobila pozitivni sklep o odobritvi mikro-
kredita po tem javnem razpisu.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila 
de minimis:

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu 
podjetju – končnemu prejemniku na pod-
lagi pravila de minimis ne sme presegati 
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnje-
ga prejema takšne pomoči, ne glede na 
obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se 
upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni 
znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR 
za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem 
sektorju.

Za izračun pomoči po tem javnem razpi-
su se upošteva višina in ročnost kredita ter 
razlika med veljavno referenčno obrestno 
mero za izračun državne pomoči in obrestno 
mero za kredit, določeno po tem razpisu.

V primeru, da je obrestna mera za kre-
dit nižja od referenčne obrestne mere, ki 
se določi skladno s Sporočilom Komisije 
o spremembi metode določanja referenčnih 
obrestnih mer in diskontnih stopenj (2008/C 
14/02), gre za kredit, ki vključuje pomoč de 
minimis.

V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Ko-
misije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decem-
bra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo 
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stro-
ški ne sme dodeliti še državna pomoč, če 
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost 
pomoči, ki presega že določeno intenziv-
nost za posebne okoliščine vsakega primera 
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, 
ki jo je sprejela Komisija.

4.2. Pogoji kandidiranja za mikrokredit
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit 

mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz 

tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in 
drugih izkazov) oziroma s predložitvijo po-
godb s kupci)

– bonitetna ocena podjetja po bonite-
tnem modelu S.BON AJPES (na podlagi 
zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) 
mora dosegati oceno od SB1 do vključno 
SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravna-
vanja obveznosti vsaj povprečna.

4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 

5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita zna-
ša 25.000,00 EUR.

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. 
tega javnega razpisa) niso omejeni, upošte-
vajo se stroški z DDV.

Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upra-
vičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti 
je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: 
odstotki letno). Pogodbena obrestna mera 
je 3,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega 
se obračunava pogodbena obrestna mera, 
je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, 
najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni 
moratorij na odplačilo glavnice je 6 mese-
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cev. Začetek moratorija se prične z zapa-
dlostjo roka za črpanje kredita.

Način odplačevanja kredita je mesečno, 
obročno.

Stroški odobritve kredita se zaračunajo 
v višini 0,5 % enkratno, ob odobritvi kredita.

Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in 
osebno poroštvo vsaj enega lastnika pod-
jetja.

4.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit po sklenitve 

kreditne pogodbe in ureditvi celotnega 
zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa 
namensko za upravičene stroške nastale 
znotraj obdobja upravičenih stroškov od 
1. 10. 2012 do 31. 12. 2014. Strošek na-
stane z dnem sklenitve dolžniško upniške-
ga razmerja. Črpanje je lahko enkratno ali 
sukcesivno, vendar največ v 5 tranšah – 
delnih črpanj.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že 
obstoječih kreditov ali leasing pogodb vla-
gatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni 
dovoljena refundacija že plačanih obvezno-
stih vlagatelja.

5. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo iz-

polnjevale pogoje za kandidiranje in bodo 
skladne z namenom javnega razpisa, bo 
ocenila komisija za dodelitev sredstev na 
osnovi kvalitativne ocene (na podlagi vse-
bine predstavitvenega načrta in kvalitete 
zavarovanja).

Na podlagi kvalitativne ocene vloga pri-
dobi pozitivno oziroma negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev 
poda predlog Upravi Sklada v odločanje za 
vse formalno popolne in pravno formalno 
ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim 
kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, 
da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje 
pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago 
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vla-
gatelji, ki imajo boljšo boniteto oceno po 
bonitetnem modelu S. BON AJPES.

Uprava Sklada sprejme končno odloči-
tev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom 
o neodobritvi vloge.

6. Upravičeni stroški
Med upravičene stroške se upošteva-

jo izdatki za materialne investicije (nakup 
opreme, gradnja ali nakup poslovnih pro-
storov,…) in nematerialne investicije (nakup 
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepa-
tentiranega tehničnega znanja) ter obratna 
sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma 
denar za financiranje storitev, promocije, 
plač, davčnih obveznosti, stroškov testira-
nja,…). Upoštevajo se nezapadle in zapadle 
obveznosti do dobaviteljev, vendar slednje 
le do ročnosti 60 dni.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme 
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež 
ali glasovalne pravice) s podjetjem-končnim 
upravičencem. Prav tako se nakup ne sme 
izvesti od oseb v sorodstvenem razmerju 
z lastnikom podjetja ali fizične osebe.

Med upravičene stroške ne spada nakup 
cestno prometnih sredstev.

7. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog v letu 2013 so:

Januar Februar Marec April Maj Junij
14., 28. 11., 18., 25. 11.,18.,.25. 2., 15. 6., 20. 3., 17.

Julij Avgust September Oktober November December
1., 8. 19., 26. 9., 23. 7., 21. 4.,18. 2., 9.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je 
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obrav-
navo na posameznem roku ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. 
V primeru neposredne predložitve vloge pa 
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu 
pošiljke.

Javni razpis bo odprt do 9. 12. 2013 
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da 
bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 
9. 12. 2013, bo Sklad objavil zaprtje razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo prispele po 9. 12. 2013 ali 
na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega 
razpisa se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo ne-
razporejena kolikor ne zadoščajo za pokri-
vanje celotnega planiranega sofinanciranja 
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, 
ki bi bila naslednja upravičena do sofinan-
ciranja.

8. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku dveh de-

lovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog.

Odpiranje vlog ni javno.
9. Obveščanje o izboru in podpis po-

godbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obrav-

navala vse pravočasne, formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge.

Služba državnih pomoči Sklada bo, naj-
kasneje v roku 14 dni od roka za odpiranje 
vlog, posredovala vlagateljem sklep o odo-
britvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih stra-
neh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma 
neodobritvi mikrokredita Sklada je možno 
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče 
Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobri-
tvi mikroredita bo Sklad s podjetjem podpi-
sal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje 
kredita.

Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo 
preverjalo tudi pred podpisom pogodbe. 
V primeru, da se bo ugotovilo, da podjetje 
ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo 
podpisalo.

10. Razpoložljivost razpisne dokumenta-
cije in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: na-
vodila, besedilo javnega razpisa, merila za 
izbor končnih upravičencev, vzorec prijavne-
ga lista in vzorec kreditne pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
v pisni obliki na sedežu Slovenskega pod-
jetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, 
Maribor – 3 nadstropje, v pisarni št. 08, vsak 
delovni dan med 9. in 14. uro in na spletni 
strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobi-
te na tel. 02/234-12-42, 02/234-12-88, 
02/234-12-76 in 02/234-12-64 – ali na e-po-
šti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

11. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit (sple-

tni obrazec, ki ga najdete na naslovu 
http://evloge.podjetniskisklad.si/) obvezno 
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.

2. Predstavitveni načrt, bilanca sta-
nja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta 
razvidni poslovni leti 2011 in 2010 oziroma 
2012 in 2011 skladno z zadnje objavljenimi 
računovodskimi izkazi-AJPES.

3. Bonitetna dokazila (datum izdaje 
bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 



Stran 2816 / Št. 101 / 21. 12. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

75 dni glede na datum oddaje vloge in mora 
biti skladen z zadnje objavljenimi računo-
vodskimi izkazi -AJPES):

a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-

redju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični 
obliki. Posredovana elektronska oblika pri-
javnega lista in natisnjena oblika spletnega 
obrazca prijavnega lista morata biti enaki. 
V primeru razlik med oddano natisnjeno 
obliko in elektronsko obliko se bo upošteva-
la natisnjena oblika prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi 
dodatno dokumentacijo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj 
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga 
v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo 
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, 
se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, 
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno 
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vla-
gatelj označi posamezen podatek oziroma 
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more 
nanašati na celotno vlogo in na podatke 
potrebne za oceno vloge po merilih javnega 
razpisa.

12. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti 

ali neposredno na sedež Slovenskega pod-
jetniškega sklada na naslov: Slovenski pod-
jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za 
mikrokredite – P7 2012«.

Neposredna predložitev vlog na sedežu 
Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 
3 nadstropje) je možna vsak delovni dan 
v recepciji pri Strokovni delavki, med 9. in 
14. uro.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-5177/12
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Jav-

nega sklada malega gospodarstva Go-
riške (OKO, Uradne objave, št. 14/2003) 
in 11. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Javnega sklada malega gospodarstva 
Goriške v kmetijskem sektorju (Uradni 
list RS, št. 122/07) objavlja Javni sklad  
malega gospodarstva Goriške

razpis
neposrednih posojil v letu 2012  

za pospeševanje razvoja kmetijstva  
v Mestni občini Nova Gorica, Občini 

Brda, Občini Kanal,  
Občini Miren - Kostanjevica, Občini 

Renče - Vogrsko  
in Občini Šempeter - Vrtojba

I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoroč-
nih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko 
dejavnost.

Predmet tega razpisa ni dodeljevanje 
posojil za naložbe v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih 
pro izvodov, turizem, obrt povezana s tradi-
cionalnimi znanji ......).

II. Višina razpisanih sredstev: 
100.000 EUR

III. Upravičenci:
Na podlagi tega razpisa se posojila do-

delijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– prijavitelj mora biti mikro kmetijsko 
gospodarstvo, ki se ukvarja s pro izvodnjo 
kmetijskih pro izvodov. Za kmetijsko gospo-

darstvo se šteje kmetija, ki ni organizirana 
kot pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik; prijavitelj je lahko tudi čebelar;

– naložba prijavitelja mora prispevati 
k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetij-
skega gospodarstva ali drugih kmetijskih de-
javnosti. Naložbe morajo izpolnjevati vsaj 
enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje 
pro izvodnih stroškov, izboljšanje in preu-
smeritev pro izvodnje, izboljšanje kakovosti, 
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja 
ali izboljšanje higienskih razmer ali standar-
dov za dobro počutje živali;

– prijavitelj (mikro kmetijsko gospodar-
stvo) mora biti vpisan v register kmetijskih 
gospodarstev; prijavitelj-čebelar mora biti 
član čebelarskega društva;

– prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mo-
ra imeti sedež kmetije, prijavitelj-čebelar pa 
stalno bivališče na območju Mestne občine 
Nova Gorica ali Občine Brda, Občine Kanal, 
Občine Miren - Kostanjevica, Občine Ren-
če - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. 
Prijavitelj na razpis je nosilec dejavnosti, 
na katerega se morajo glasiti tudi dokazila 
o namenski porabi posojila;

– prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mo-
ra imeti najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih 
površin v uporabi (GERK); za prijavitelja-če-
belarja predhodna določba ne velja, vendar 
pa mora le-ta po zaključku investicije imeti 
najmanj 20 panjev;

Za potrebe tega razpisa se za 1ha pri-
merljive kmetijske površine šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih 

sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, 

pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi 
jagod ali jagodičja, pridelava gob ali

– 8 ha gozdov.
Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlo-

go.
Do dodelitve posojila na podlagi tega 

razpisa niso upravičena kmetijska gospo-
darstva (kmetije):

1. ki se nahajajo izven območja občin 
ustanoviteljic Javnega sklada malega go-
spodarstva Goriške (v nadaljevanju: sklad);

2. ki so pri skladu že prejela sredstva 
in katerih zapadle neplačane in nezapa-
dle obveznosti iz prejetih posojil presegajo 
67.200,00 EUR;

3. ki so v preteklosti že prejela sredstva 
in niso izpolnjevala finančnih obveznosti;

4. ki so v težavah;
5. za nakupe med povezanimi 

osebami(sorodstveno razmerje)
6. za naložbe za nadomestitev, brez po-

večanja pro izvodne zmogljivosti za najmanj 
25 % ali brez temeljnega spreminjanja nara-
ve pro izvodnje ali tehnologije;

7. za drenažna dela ali opremo za na-
makanje in namakalna dela, razen če taka 
naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za 
najmanj 25 %.

IV. Upravičeni stroški, za katere se dode-
ljujejo posojila:

Kot upravičeni stroški se upoštevajo 
stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki 
se nanašajo na pro izvodnjo kmetijskih pro-
izvodov in sicer:

– nakup, gradnja ali adaptacija nepre-
mičnin (razen zemljišč) za opravljanje kme-
tijske dejavnosti (gospodarska poslopja in 
drugi objekti za kmetijsko dejavnost…..)

– nakup kmetijske opreme.
Splošni stroški, kot so stroški pridobiva-

nja projektne dokumentacije, dovoljenj, pla-

čila storitev arhitektov, inženirjev, svetoval-
cev…….povezanih z naložbo se ne krijejo.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo le 
tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in pla-
čila), ki nastanejo po dnevu izdaje sklepa 
javnega sklada, s katerim se posojilo odo-
bri. Povračilo davka je upravičen strošek, 
kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. 
V primeru, da je upravičenec zavezanec za 
DDV pa povračilo davka ni upravičen stro-
šek. Rok za predložitev dokazil o namenski 
porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar 
znaša praviloma največ 3 mesece od dneva 
sklenitve posojilne pogodbe.

V. Intenzivnost pomoči
Posojila sklada predstavljajo državno 

pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe 
komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
državni pomoči za majhna in srednja velika 
podjetja, ki se ukvarjajo s pro izvodnjo kme-
tijskih pro izvodov, in o spremembi Uredbe 
(ES) št. 70/2001 (Uradni list EU, OJ L 358/3 
z dne 16. 12. 2006).

Posojila javnega sklada se dodelijo za 
upravičene stroške naložbe, za katero prosi-
lec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih 
ali državnih virov in ni v postopku pridobi-
vanja pomoči iz državnih ali mednarodnih 
virov. Za posamezno naložbo lahko upra-
vičenec združuje sredstva pomoči samo iz 
občinskih virov in virov sklada, pri čemer 
višina pomoči za isto naložbo ne sme pre-
segati 40 % upravičenih stroškov.

VI. Sklad bo dodeljeval posojila pod na-
slednjimi pogoji:

1. prijavitelji morajo imeti med viri financi-
ranja najmanj 30 % lastnih sredstev;

(kot lastna sredstva se štejejo lastna 
sredstva prijavitelja, ki ne predstavljajo iz-
posojenih finančnih virov)

2. višina odobrenega posojila: najmanj 
4.200 EUR in največ 42.000 EUR. (Vloge 
prijaviteljev, s katerimi se zaproša za poso-
jilo v višini, ki je nižje od 4.200 EUR ali višje 
od 42.000 EUR, se zavrnejo.);

3. letna obrestna mera je 0 %;
4. doba vračanja posojila: 5let +1leto 

moratorija na odplačilo glavnice, polletno 
odplačevanje;

5. sklad ne zaračunava stroškov odo-
britve, vodenja ali predčasnega odplačila 
posojila;

6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben;
7. nova posojila se ne odobrijo za re-

fundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih 
kreditov;

8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj 
posojilo ustrezno zavaroval;

Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, 
z bančno garancijo ali zastavo nepremični-
ne.Vrednost zastavljene nepremičnine ne 
sme biti nižja od 2-kratni vrednosti odobre-
nega posojila. Stroški zavarovanja breme-
nijo prijavitelja.

VII. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval 

merila, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

VIII. Vlogi se priloži dokumentacija, ki 
jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do 
št. 4.:

1. prijavni obrazec za investicije do 
50.000 EUR ali

2. prijavni obrazec za investicije nad 
50.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni 
načrt oziroma investicijski program

3. dokazila o registraciji in finančnem 
poslovanju:
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1. dokazilo o vpisu kmetije v register 
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota), 
čebelarji dokazilo o vpisu v društvo čebe-
larjev;

2. posestni list(samo na zahtevo skla-
da) ;

3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih;
4. izpis prometa na TRR po mesecih za 

zadnjih 12 mesecev;
5. potrdilo o stanju zadolženosti in re-

dnem poravnavanju obveznosti s strani ban-
ke ali HKS;

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali pred-

pogodba;
– pri nakupu poslovnih prostorov pred-

pogodba;
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih pro-

storov gradbeno dovoljenje oziroma lokacij-
ska;

informacija ter predračun investicije oziro-
ma predpogodba z izvajalcem gradbenih del.

Sklad lahko od prosilca zahteva tudi do-
datno dokumentacijo in dodatna pojasnila ter 
opravi ogled investicije na “terenu” oziroma 
v prostorih prijavitelja.

IX. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva obja-

ve razpisa do dneva porabe sredstev.Vloge, 
ki bodo prispele do 20. v tekočem mese-
cu in bodo popolne, bodo obravnavane (po 
vrstnem redu oddaje vloge) do 30. v na-
slednjem mesecu. Vlagatelji, katerih vloge 
ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi, 
vendar bo njihova vloga na novo uvrščena 
na seznam popolnih vlog, upoštevaje datum 
prejete dopolnitve. Vloge, ki ne bodo v roku 
dopolnjene, se zavržejo. Prosilci bodo o od-
ločitvi Uprave sklada pisno obveščeni v roku 
8 dni, od (s tem razpisom) določenega roka 
obravnave. Razpisna dokumentacija je do-
segljiva na skladu in spletnem naslovu: www.
nova-gorica.si, pod rubriko aktualni razpisi. 
V primeru, da razpisana sredstva niso v celoti 
porabljena, se lahko prerazporedijo na druge 
razpise sklada. Informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobijo prosilci: na sedežu skla-
da ali po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-58, 
05/335-01-05.

Rezultati razpisa so informacija javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnem na-
slovu.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške, 
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z ozna-
ko: Razpis posojil - kmetijstvo ali osebno od-
dajte v glavno pisarno, št. 36/I. nadstr.

Javni sklad  
malega gospodarstva Goriške

 Ob-5200/12
Na podlagi prvega odstavka 17. člena 

Zakona o Slovenskem filmskem centru, jav-
ni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10) ter prvega odstavka 2., 18. 
in 19. člena Pravilnika o izvajanju postopka 
javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za 
izdelavo filmov neodvisnih producentov za 
javno kinematografsko predvajanje (Uradni 
list RS, št. 103/11) objavljamo

javni razpis
za izdelavo filmov neodvisnih 

producentov za javno 
kinematografsko predvajanje v letu 2012

1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadalje-

vanju: razpis) je sofinanciranje AV del sloven-
skih neodvisnih producentov, namenjenih za 

javno kinematografsko predvajanje, pri kate-
rih Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: 
RTV SLO) s svojim vložkom sodeluje kot 
koproducent. RTV SLO sofinancira tudi ki-
nematografske filmske projekte, ki se lahko 
realizirajo tudi kot televizijske nanizanke ali 
nadaljevanke.

RTV SLO bo na razpisu izbrane pro-
jekte po zaključku rednega javnega kine-
matografskega predvajanja uvrstila v svoj 
programsko-produkcijski načrt v skladu 
z vsebinskimi, tehničnimi in programskimi 
standardi javne televizije.

Koprodukcijski vložek, ki ga RTV SLO 
vloži v projekte, krije vse faze realizacije 
projekta do vključno izdelave končne kopije 
AV dela, ne krije pa stroškov promocije in 
distribucije dela.

2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo 

naslednji pomen:
1. AV dela oziroma AV projekti – filmi 

vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igra-
no-dokumentarni, animirani filmi itd.; kratki, 
srednjemetražni in celovečerni filmi), izra-
ženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih 
slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto 
nosilca, na katerem so vsebovani, in ki so 
izraženi kot individualne intelektualne stva-
ritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravoča-
sna, popolna in vložena s strani upravičene 
osebe oziroma prijavitelja.

3. Upravičena oseba – prijavitelj oziro-
ma oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu 
in tem pravilniku za oddajo vloge na razpis 
in katere vloga izpolnjuje vse pogoje, obja-
vljene v razpisu.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV 
SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje 
s priporočeno poštno pošiljko v roku, dolo-
čenem v besedilu razpisa.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse 
obvezne sestavine, določene z razpisom.

6. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, 
registrirana za izvajanje ustrezne AV dejav-
nosti, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje 
kot stranka v postopku razpisa.

7. Projekt – izraz za posamezno obliko 
filmske AV ustvarjalnosti oziroma dela, ki ga 
prijavitelj odda na razpis.

8. Realizacija projekta – proces celotne 
izvedbe posameznega projekta, ki vključu-
je pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo 
avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene 
ekipe, priprave na snemanje), produkcijo 
(snemanje) in post produkcijo (tehnično 
oziroma zvočno in slikovno obdelavo do 
dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero 
se AV delo šteje za dokončano).

9. Koproducent – neodvisni producent 
ali drugi vlagatelj, ki s svojim ovrednotenim 
vložkom (finančnim, tehničnim, storitvenim 
ipd.) na podlagi koprodukcijske pogodbe 
sodeluje pri realizaciji AV dela.

10. Sinopsis – besedilo, ki povzema 
strukturo zgodbe in njene najpomembnej-
še obrate ter opisuje glavne like, njihove 
ključne odločitve in dejanja. Obsega od ene 
do dve tipkani strani.

11. Osnutek scenarija (treatment) – raz-
širjena oblika sinopsisa, ki vsebuje zapo-
redje prizorov, ki so vsak zase splošno opi-
sani v enem ali več stavkih. Obsega lahko 
od pet do petdeset tipkanih strani.

12. Scenarij – oštevilčeno zaporedje po-
drobno opisanih prizorov, ki vsebuje dialo-
ge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (in-

terier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor 
dogaja, ter vse druge relevantne podatke.

13. Otroški celovečerni film – film, ka-
terega ciljna publika je v pretežnem delu 
populacija od 5 do 11 let.

14. Celovečerni (dolgometražni) film – 
film, katerega trajanje presega 70 minut.

15. Srednjemetražni film – film, ki traja 
45–70 minut.

16. Kratkometražni film – film, krajši od 
45 minut.

17. Javno prikazovanje – vsako redno 
javno predvajanje filma v kinematografih 
v skladu s programom kinematografa in pro-
fesionalnimi standardi, ne glede na nosilec 
zvoka in slike, s katerega se film predvaja.

18. Predračun projekta – ovrednotenje 
vseh stroškov, potrebnih za celovito reali-
zacijo projekta.

19. Finančni načrt – ovrednoteni prikaz 
vseh virov in vrst financiranja projekta (fi-
nančni vložki, tehnične in druge storitve itd.) 
ter pojasnila, na kakšen način se zagota-
vljajo viri in vrste financiranja za zaključeno 
finančno konstrukcijo projekta.

20. Terminski načrt – časovno natančno 
opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih 
in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo ce-
lovito realizacijo projekta, vključujoč pred-
videni potek promocijskih aktivnosti ter ki-
nematografske in druge distribucije doma 
in v tujini.

21. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov 
AV dela – soavtorji AV dela in avtorji pri-
spevkov AV dela, kot do določeni v Zakonu 
o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08).

22. Reference (ko)producenta in soav-
torjev oziroma avtorjev prispevkov AV dela 
– seznam vseh ustvarjenih AV del, udeležb 
in nagrad na festivalih, priznanj in drugih 
udejstvovanj na AV področju.

23. Povezane osebe – osebe, ki so med 
seboj upravljavsko, kapitalsko ali druga-
če povezane tako, da zaradi teh povezav 
skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma 
poslujejo usklajeno z namenom doseganja 
skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena 
oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno 
vplivati nanjo pri odločanju o financiranju 
in poslovanju. Za povezane osebe štejejo 
tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti 
osebi.

24. Koprodukcijski vložek – finančni vlo-
žek ali storitveni vložek (najem prostorskih 
kapacitet, tehnike, človeških virov ipd.), ki se 
lahko finančno ovrednoti. RTV SLO sodeluje 
na razpisu le s finančnim koprodukcijskim 
vložkom.

25. Slovenski film – film, pri katerem ima 
večinski producentski delež slovenski pro-
ducent ali je pretežno posnet v slovenskem 
jeziku ali gre za dela, ki so producirana 
v madžarskem in italijanskem jeziku, če so 
namenjena madžarski ali italijanski narodni 
skupnosti, ki živita na območju Republike 
Slovenije, ter manjšinske koprodukcije.

26. Neodvisni producent – pravna ali fi-
zična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona 
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 – 
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl. 
US in 87/11 – ZAvMS) in:

– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti 
produkcije AV del in ima sedež v Republiki 
Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU;

– ki ni vključena v organizacijsko struktu-
ro oziroma pravno osebnost izdajatelja tele-
vizijskega programa;
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– v kateri ima izdajatelj televizijskega 
programa največ petindvajset (25) odstotni 
delež kapitala ali upravljavskih oziroma gla-
sovalnih pravic v njenem premoženju;

– ki po naročilu posameznega izdajatelja 
televizijskega programa ustvari največ polo-
vico svoje produkcije na leto.

Neodvisni producent je tudi pravna ali 
fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje 
dejavnosti produkcije AV del in ima sedež 
v eni izmed tretjih držav, če evropska dela 
tvorijo večinski delež njegove AV produkci-
je v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje 
pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega 
odstavka te točke razpisa.

3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki 
so predmet razpisa

RTV SLO bo na razpisu sofinancirala 
naslednja AV dela:

PODROČJE A – IGRANO-DOKU MEN-
TARNI FILM (80 – 90 minut):

Predlogi oziroma scenariji za dokumen-
tarno igrani film naj črpajo teme iz sloven-
ske pretekle zgodovine, iz časa, ko je Ka-
rol Grossman šele dobro razvil svoje prve 
filmske in dokumentarne zapise. To je ob-
dobje pred začetkom in med prvo svetov-
no vojno, ki je še kako usodno vplivala na 
slovensko družbo. Čas težkih socialnih raz-
mer, političnih zaostrovanj in narodnih vrenj. 
Najbolj ga je po eni strani pronicljivo opisal 
in tudi zaznamoval pisatelj Ivan Cankar, po 
drugi strani pa norost svetovnih razsežnosti: 
svetovna vojna. Burno obdobje med letoma 
1910 in 1918. Ker dokumentarnih posnetkov 
iz tistega časa ni ravno veliko, je edina mo-
žnost igrano-dokumentarna forma, podlaga 
za scenarij pa so dokumenti ali dokumenti-
rana pričevanja iz tistega časa.

PODROČJE B – OTROŠKI CELOVE-
ČERNI FILM (70 – 90 minut):

Vsebinski predlogi za otroški igrani film 
naj bodo namenjeni otrokom v starosti od 
šest do devet let, hkrati pa morajo biti pri-
merni za predvajanje v terminih, ki so name-
njeni otroškim programom. Vsebinska izho-
dišča filma naj temeljijo na otroku in v sre-
dišče postavijo njegovo avtonomnost, edin-
stvenost in kompetentnost. Izhajajo naj iz 
otrokovega razvojnega obdobja in njegovih 
zmožnosti dojemanja in delovanja. Želimo 
si močne otroške junake, ki se spopadajo 
s svetom okoli sebe, nabirajo nove izkušnje 
in se iz njih učijo, tako na miselnem, čustve-
nem in socialnem področju. Filmska zgodba 
naj sledi temeljnim vrednotam, pomembnim 
za otroke: družina, interaktivnost in soodvi-
snost med otrokom ter odraslim, prijateljstvo 
in sodelovanje. Otroci – glavni junaki, naj 
navdihujejo druge otroke – gledalce. Želimo 
si zgodbo, ki bo osupnila in se dotaknila tako 
mladih gledalcev kot odraslih.

Jezik naj bo knjižni ali višji pogovorni. 
Upoštevana morajo biti načela programov 
za otroke v skladu s Konvencijo o otrokovih 
pravicah.

PODROČJE C – CELOVEČERNI IGRA-
NI FILM (90 – 100 minut):

Tematski poudarki scenarija za celove-
černi film za odrasle naj prihajajo s področja 
najbolj občutljivih, ranljivih, zapostavljenih 
ali preslabo zaščitenih družbenih skupin ali 
posameznikov. Prednostno bodo obravna-
vani scenariji, ki razvijajo socialno senzibi-
liteto, sočutje in zavest o nujnosti bolj hu-
mane družbe (posvojitve, rejniške družine, 
starostniki na prehodu med sodobno druži-
no in oskrbovalnim domom, teme iz življenja 
slepih, slabovidnih, slušno prikrajšanih), ali 

na občuten način pomagajo odkrivati ne-
dopustnost vsakršnih zlorab (pedofilija in 
druge oblike prikritega ali odkritega nasilja 
nad otroki).

Predlagani projekti naj se izogibajo pre-
več nazornim in grobim prikazom nasilja ali 
eksplicitnim prikazom spolnosti, poudarek 
naj bo na prikazovanju psiholoških in druž-
benih odzivov na dogajanja, ki običajno ne 
najdejo mesta med najbolj relevantnimi vse-
binami množičnih medijev.

PODROČJE D – KRATKI IGRANI FILM 
(od 10 do 15 minut):

Obravnavajo naj teme s področja sodob-
nega življenja. Prednost imajo zgodbe, ki 
zaznavajo specifične premike v medosebnih 
in družbenih odnosih, ki jih generirajo zao-
strene ekonomske razmere. Ob vsebinski 
odzivnosti pričakujemo sveže in inovativne 
narativne pristope.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi 
standardi, v skladu s katerimi mora biti  iz-
delano AV delo

Prijavljena AV dela morajo tehnično 
ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o sub-
jektivni oceni tehnične kvalitete slike in pri-
poročilom ITU-R BS 562 o sub jektivni oceni 
tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo biti 
posneta in izročena za predvajanje v HD 
formatu 16:9.

5. Okvirna in maksimalna vrednost sred-
stev, namenjenih za predmet razpisa

Okvirna in maksimalna vrednost sred-
stev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 
skupaj 1.700.000 EUR.

Najvišji možni znesek za posamezni pri-
javljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi 
tega razpisa, znaša:

– za posamezni projekt – celovečer-
ni igrani film / otroški celovečerni film do 
500.000,00 EUR;

– za posamezni projekt – igrano-doku-
mentarni film do 250.000,00 EUR;

– za posamezni projekt – kratki igrani 
film do 60.000,00 EUR.

Sredstva za realizacijo filmskih projek-
tov morajo biti porabljena najkasneje v roku 
dveh let od dneva podpisa pogodbe z izbra-
nimi prijavitelji.

RTV SLO sofinancira projekte največ do 
80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih 
stroškov oziroma do najvišjega zneska, do-
ločenega v besedilu razpisa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstav-
ka te točke RTV SLO sofinancira projekte 
največ do odstotka, ki ga v finančni kon-
strukciji glede na celotno predračunsko vre-
dnost projekta ne krijejo že drugi sofinancer-
ji in koproducenti.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obvezne obrazce (št. 1 – št. 10),
– ocenjevalni listi,
– vzorec koprodukcijske pogodbe.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno 

uporabiti izjave in obrazce iz razpisne doku-
mentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji 
morajo parafirati vsako stran vzorca kopro-
dukcijske pogodbe.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni produ-

cent po zakonu, ki ureja medije.
2. Prijavitelj projekta in z njim poveza-

ne osebe imajo na dan prijave na razpis 

poravnane vse zapadle finančne in druge 
obveznosti do RTV SLO.

3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, 
ki v času prijave še ni realizirano oziroma 
dokončano.

4. AV delo se bo po zaključku rednega 
kinematografskega predvajanja prikazovalo 
v televizijskih programih RTV SLO.

5. AV delo je po svoji vsebini skladno 
z zakonskim namenom in poslanstvom RTV 
SLO kot pravne osebe javnega prava po-
sebnega nacionalnega in kulturnega pome-
na in zakonom, ki ureja medije.

6. AV delo bo ustrezalo tudi vsem vsebin-
skim in tehničnim standardom za prikazova-
nje na javni televiziji.

7. Proti osebi prijavitelja ali z njo poveza-
ni osebi ni uveden postopek zaradi insolven-
tnosti ali prisilnega prenehanja po Zakonu 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ura-
dni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 
106/10, 26/11 in 47/11) ali področnem zako-
nu, oziroma ni začet drugi postopek prene-
hanja osebe prijavitelja ali z njo povezane 
osebe.

Neodvisni producent, ki je s prijavljenim 
projektom izbran na razpisu, mora pred pod-
pisom pogodbe z RTV SLO zagotoviti, da 
ob realizaciji AV projekta RTV SLO pridobi 
materialne avtorske pravice za televizijsko, 
kabelsko, satelitsko, spletno in drugo pred-
vajanje projekta pod pogoji, določenimi 
v pogodbi o sofinanciranju (koprodukcijski 
pogodbi), in pravice za arhiviranje projek-
ta kot dela lastne programske produkcije 
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV 
SLO. Prijavitelj mora zagotoviti, da RTV 
SLO pridobi te pravice najkasneje po enem 
letu od zaključka rednega kinematografske-
ga predvajanja v Republiki Sloveniji.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali 
pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom 
zavržene oziroma bodo v primeru vsebin-
skega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na 

razpisu z neomejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
1. Izpolnjen obrazec za kandidiranje na 

razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 1).

2. Reference prijavitelja/producenta (ob-
vezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 2).

3. Seznam vseh realiziranih AV del prija-
vitelja v letih 2010, 2011 in 2012, z navedbo 
naročnikov posameznega AV dela (obvezno 
oddati na obrazcu RTV SLO št. 3).

4. Seznam predvidene avtorsko-umetni-
ške in tehnično-izvedbene ekipe, ki bo sode-
lovala pri realizaciji projekta (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 4).

5. Terminski načrt realizacije projekta, 
vključno z datumom dokončanja projekta 
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5).

6. Izjavo, da prijavitelj z oddajo vloge 
sprejema pogoje javnega razpisa oziroma 
koprodukcijskega sodelovanja z RTV SLO, 
ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja 
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 6).

7. Izjavo, o izpolnjevanju obveznosti in 
insolventnosti ali prisilnem prenehanju (ob-
vezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 7).

8. Izjava o izpolnjevanju zakonskih po-
gojev statusa neodvisnega producenta (ob-
vezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 8).

9. Finančni predračun projekta, iz kate-
rega izhaja zaključena finančna konstrukcija 
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projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 9).

10. Finančni načrt realizacije projek-
ta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO 
št. 10).

11. Sklenjene koprodukcijske predpo-
godbe ali pogodbe z drugimi koproducenti 
pri projektu v skladu s finančnim načrtom 
realizacije projekta.

12. Predpogodbe ali pogodbe sofinan-
cerji projekta v skladu s finančnim načrtom 
realizacije projekta (npr. domači in tuji javni 
sofinancerji kot na primer: Slovenski filmski 
center, (v nadaljnjem besedilu: SFC), Film-
ski studio Viba film Ljub ljana, Eurimages, 
evropski programi, državni organi, sponzorji, 
donatorji, lokalne skupnosti, nosilci javnih 
pooblastil, …).

13. Sinopsis.
14. Treatment (ni potreben za zvrst – 

igrano-dokumentarni film, 80 – 90 minut).
15. Scenarij.
16. Režijska eksplikacija (režiserjev vidik 

obravnave in pristopa k temi).
17. Reference režiserja.
18. Izjave, predpogodbe ali pogodbe 

s predvidenimi soavtorji AV dela in avtorji 
prispevkov.

19. Na vsaki strani parafiran in žigosan 
vzorec koprodukcijske pogodbe s strani 
upravičenega zastopnika prijavitelja.

20. Pisno dokazilo o zagotovljeni kine-
matografski distribuciji po dokončanju pro-
jekta, z navedbo kinematografa in predvi-
deno dolžino trajanja kinematografske di-
stribucije.

21. Dokazilo o registraciji za izvajanje 
dejavnosti produkcije AV del, ki na dan prija-
ve na razpis ni staro več kot tri mesece (ob-
vezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih 
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnoprav-
ne evidence AJPES (npr. društva, zavodi).

Prijavitelj mora oddati en izvod popolne 
vloge, ki mora biti na za to predvidenih me-
stih podpisana in žigosana. V ovojnici mora 
prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge 
v elektronski obliki v pdf formatu na CD ali 
DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti 
istovetna pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa 
je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko 
obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, 
ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamič-
nim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge za vsa 

razpisana področja v naslednjem razpisnem 
roku: od 21. 12. 2012 do 6. 5. 2013.

Vloge se pošljejo na naslov Radiotele-
vizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 
Ljub ljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj 
– Vloga za javni razpis za izdelavo filmov 
neodvisnih producentov za javno kinema-
tografsko predvajanje v letu 2012, področje 
_____ (področje dopiše prijavitelj)«. Prijavi-
telji morajo na poslanih ovojnicah obvezno 
napisati področje, na katerem kandidirajo 
s posameznim AV delom. Na zadnji strani 
ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov 
prijavitelja.

Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora 
vsako AV delo posredovati na naslov RTV 
SLO v ločeni ovojnici.

Vsaka prispela vloga ter njene morebitne 
dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva, ki 
pridobi oznako – zaporedno številko, glede 
na vrstni red registra prispelih vlog za posa-
mezno področje.

RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, 
če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo 
prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko od-
poslal v rokih, določenih v tej točki razpisa. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s skle-
pom zavržene.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala 
posamezna vloga

a) do 45 točk – ocena scenarija, od tega:

– univerzalnost, 
relevantnost in izvirnost teme do 15 točk

– struktura in dramaturški 
potencial scenarija, 
doslednost karakterizacije 
likov do 20 točk

– pričakovana privlačnost 
filma za slovenski in evropski 
oziroma mednarodni kulturni 
prostor do 10 točk

b) do 25 točk – ocena režiserja, od tega:

– odmevnost 
ustvarjalnega dela na AV 
področju do 15 točk

– ocena režijske 
eksplikacije do 10 točk

c) do 15 točk – ocena producenta
– odmevnost producentskega dela na AV 

področju (strokovna in finančna kredibilnost 
producenta glede na realizirane projekte, 
njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter 
uspešnost pri gledalcih)

d) do 15 točk – ocena okvirnega finanč-
nega in terminskega načrta za produkcijo 
filma

– (utemeljenost finančnega načrta 
in predračuna za realizacijo filma v posa-
meznih postavkah, višina zagotovljenega 
lastnega deleža, deležev koproducentov in 
drugih sofinancerjev; ustreznost terminske-
ga načrta).

Maksimalno število točk, ki ga lahko 
posamezno AV delo prejme na razpisu, je 
100 točk.

Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 toč-
kami, ne bodo predlagana za sprejetje v so-
financiranje.

RTV SLO si pridrži pravico izdela-
ve rezervnega seznama del, ki bodo lah-
ko predlagana za sprejetje v sofinanciranje 
v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziro-

ma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, 
v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse 
nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo 
vložile upravičene osebe, bodo s sklepom 
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavr-
žene formalno nepopolne vloge, ki jih prija-
vitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih 
dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne 
in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih 
bodo vložile upravičene osebe, bodo po-
sredovane v presojo strokovnim komisijam, 
ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in 
kriterijev, določenih v razpisu.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih 
sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v po-
stopku izbire ocenjena najvišje. Projekti, ki 
ne bodo dosegli določenega najmanjšega 
števila točk (70), ne bodo predlagani in spre-
jeti v sofinanciranje. Če noben projekt ne 
bo dosegel najmanjšega določenega števila 
točk, se noben projekt ne bo sprejel v sofi-
nanciranje, generalni direktor RTV SLO pa 
lahko odloči, da se razpis ponovi. RTV SLO 
si pridrži pravico, da kljub zadostnemu dose-

ženemu številu točk nobenega projekta ne 
sprejme v sofinanciranje, za kar mora podati 
ustrezno obrazložitev.

O končnem izidu razpisa bo za vsako 
vsebinsko obravnavano vlogo izdana po-
samična odločba, s katero se bo odločilo 
o odobritvi ter višini sofinanciranja izbranih 
del ali o zavrnitvi sofinanciranja del. V pri-
meru sprostitve ali povečanja sredstev si 
RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda novo 
odločbo, s katero se na podlagi rezervne 
liste odobri sofinanciranje že zavrnjenega 
dela ali poveča obseg sofinanciranja že 
odobrenega dela. Z novo odločbo se odpra-
vi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi 
ali o zavrnitvi sofinanciranja.

S prijavitelji izbranih projektov bo RTV 
SLO sklenila koprodukcijsko pogodbo, kate-
re vzorec je sestavni del razpisne dokumen-
tacije in s katero bosta stranki uredili vsa 
medsebojna razmerja v zvezi s sofinancira-
njem in realizacijo AV dela. RTV SLO si pri-
drži pravico, da prijavitelje izbranih del pozo-
ve k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če 
se prijavitelji izbranih del v določenem roku 
iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali 
pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo od 
sklenitve pogodbe.

12. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za sofinan-
ciranje izbranih projektov, morajo biti pora-
bljena v roku dveh let po podpisu koproduk-
cijske pogodbe.

Sredstva bodo prijaviteljem izbranih pro-
jektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki 
jih določa koprodukcijska pogodba.

13. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije 

v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP, 
Matejo Smisl, elektronski naslov: mate-
ja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od po-
nedeljka do petka, med 9. in 14. uro.

Celotna razpisna dokumentacija je ob-
javljena v Uradnem listu Republike Slove-
nije in na spletnih straneh RTV SLO/razpisi 
www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je raz-
pisna dokumentacija vsem zainteresiranim 
osebam dosegljiva na sedežu RTV SLO in 
spletni strani.

RTV Slovenija 
Javni zavod

 Ob-5211/12
Na podlagi 52. člena Pravil obvezne-

ga zdravstvenega zavarovanja (Uradni list 
RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 
– popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 
– popr., 64/07, 33/08, 71/09, 7/09, 88/09, 
30/11 in 49/12, v nadaljevanju Pravila) ob-
javlja Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev  

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev  
v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira or-

ganizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in 
šolarjev v organizirani in strokovno vodeni 
zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili več-
krat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Javni razpis se izvaja z namenom so-
financiranja zdravstvenega letovanja otrok 
in šolarjev.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu in merila, s pomočjo katerih se med 
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vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje 
na javnem razpisu in merila, s pomočjo ka-
terih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo 
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa: višina sred-
stev za sofinanciranje zdravstvenega leto-
vanja otrok in šolarjev znaša v letu 2013 
1.975.998 €.

4. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: sredstva, do-
deljena s tem javnim razpisom, morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2013.

5. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve vlog

Vloge morajo biti oddane osebno ali po 
pošti najkasneje do 15. 1. 2013, do 12. ure.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti 
dostavljena v zaprti ovojnici tako, da je pri 
odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte 
tako, kot so bile predane, na spodaj nave-
deni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan na-
ziv in naslov pristojne Območne enote Za-
voda. Naslove območnih enot najdete na: 
www.zzzs.si, v telefonskem imeniku Slove-
nije, po tel. 30-77-200 (primer naziva in na-
slova: Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Območna enota Ljub ljana, Miklo-
šičeva c. 24, 1000 Ljub ljana);

– v levem spodnjem kotu, vidno ozna-
čeno: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis 
– Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov 
vlagatelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
vloge bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vla-
gateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo 

javno.
Javno odpiranje vlog bo v petek, 18. 1. 

2013, ob 10. uri, na pristojni Območni enoti 
Zavoda.

Prisotni predstavniki vlagateljev mora-
jo pred začetkom javnega odpiranja vlog 
komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna poo-
blastila za zastopanje na javnem odpiranju 
vlog, podpisana in žigosana s strani odgo-
vorne osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem od-
piranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali ne-
overjena kopija. Zavod si pridržuje pravico, 
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil 
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če 
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju 
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva 
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila 
od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za 
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije 
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za 
zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-te-
mu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač 
pa ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v 45 dneh po izteku roka za predlo-
žitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka roka za predložitev vlog dosegljiva 
na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na 

pristojni Območni enoti Zavoda ali na sede-
žu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana, 
v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni 
dan Zavoda, v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo ali s pripravo vloge za do-
delitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj 
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno 
pojasnilo najkasneje do 11. 1. 2013.

Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za 
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, 
s pripisom »Pojasnila – Javni razpis zdra-
vstveno letovanje otrok in šolarjev« ali

– Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana, s pripisom: »Pojasnila – javni razpis 
zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali

– na elektronski naslov: darja.ku-
sar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – javni 
razpis zdravstveno letovanje otrok in šo-
larjev«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije

 Ob-5212/12
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obve-

znega zdravstvenega zavarovanja (Uradni 
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 
35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 71/09, 7/09, 
88/09, 30/11 in 49/12, v nadaljevanju Pra-
vila) objavlja Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
Ljub ljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev  

skupinske obnovitvene rehabilitacije  
v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira orga-

nizatorjev skupinske obnovitvene rehabili-
tacije:

– za zavarovane osebe s paraplegijo,
– za zavarovane osebe s paralizo,
– za zavarovane osebe z multiplo skle-

rozo,
– za zavarovane osebe z mišičnimi in 

živčno-mišičnimi boleznimi,
– za zavarovane osebe s cerebralno pa-

ralizo,
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko 

generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim 

artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketo-
nurijo,

– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira orga-

nizatorjev skupinske obnovitvene rehabili-
tacije, ki jim bo Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) 
sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabi-
litacijo.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu in merila, s pomočjo katerih se med 
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje 
na javnem razpisu in merila, s pomočjo ka-
terih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo 
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa: višina sred-
stev za sofinanciranje programa skupinske 
obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2013 
3.126.135 €.

4. Obdobje, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva: sredstva morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2013.

5. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve vlog

Vloge morajo biti oddane osebno ali po 
pošti na naslov Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1507 Ljub ljana, vložišče, soba št. 51, najka-
sneje do 15. 1. 2013, do 12. ure.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti 
dostavljena v zaprti ovojnici tako, da je pri 
odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte 
tako, kot so bile predane, na spodaj nave-
deni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu naziv in na-
slov: Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana;

– v levem spodnjem kotu, vidno ozna-
čeno: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis 
skupinska obnovitvena rehabilitacija«;

– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
vloge bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vla-
gateljem.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo 

javno.
Javno odpiranje vlog bo v petek, 18. 1. 

2013, ob 10. uri na sedežu Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije, Miklošiče-
va cesta 24, 1507 Ljub ljana, sejna soba 
št. 231, II. nadstropje.

Prisotni predstavniki vlagateljev mora-
jo pred začetkom javnega odpiranja vlog 
komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna poo-
blastila za zastopanje na javnem odpiranju 
vlog, podpisana in žigosana s strani odgo-
vorne osebe vlagatelja.

Pooblastilo za zastopanje na javnem od-
piranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali ne-
overjena kopija. Zavod si pridržuje pravico, 
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil 
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če 
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju 
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva 
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila 
od predstavnika vlagatelja.

Če predstavnik vlagatelja na naroku za 
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije 
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za 
zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-te-
mu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač 
pa ga pošlje na sedež vlagatelja.

7. Rok, v katerem bodo vlagatelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji 
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v 45 dneh po izteku roka za predlo-
žitev vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka roka za predložitev vlog dosegljiva 
na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa 
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo 
na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, 
Ljub ljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, 
vsak delovni dan Zavoda, v času uradnih ur.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo ali s pripravo vloge za do-
delitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj 
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno 
pojasnilo najkasneje do 11. 1. 2013.
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Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek 
za dodatno pojasnilo v pisni obliki na na-
slov: Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub-
ljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis 
– Skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali 
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, 
s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – sku-
pinska obnovitvena rehabilitacija«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije

Št. 360/2012 Ob-5169/12
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 
Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta Vrtec Šoštanj (Uradni list 
Občine Šoštanj, št. 8/2012) Občina Šoštanj 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije storitev  

za izvedbo projekta Vrtec Šoštanj
1. Koncedent: Občina Šoštanj, Trg svo-

bode 12, 3325 Šoštanj.
2. Predmet koncesije: gradnja, vzdrže-

vanje, zavarovanje in energetsko upravlja-
nje objekta Vrtec Šoštanj (v nadaljevanju 
objekt) in dajanje objekta v uporabo v Občini 
Šoštanj v skladu z Odlokom o javno-zaseb-
nem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec 
Šoštanj.

Koncesija obsega:
– gradnjo objekta v skladu s projektno 

nalogo in idejnim projektom koncedenta, pri 
čemer koncesionar izrecno prevzame vsa 
tveganja gradnje;

– tekoče vzdrževanje objekta v konce-
sijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno 
prevzame vsa tveganja obsega tekočega 
vzdrževanja;

– energetsko upravljanje objekta v kon-
cesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno 
prevzema tveganja obsega fizičnih količin 
porabe energentov;

– zavarovanje objekta;
– zaračunavanje uporabe prostorov upo-

rabnikom;
– PGD, PZI in PID projektno dokumenta-

cijo zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija gradenj se izvede po modelu 

DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj 
– prenesi v last in posest).

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer 
pomeni 1 (eno) leto del koledarskih let 2013 
in 2014, v katerih bo potekalo projektiranje 
in gradnja. Gradnja se bo predvidoma za-
čela poleti 2013 in končala do konca junija 
2014, ko mora koncesionar pridobiti uporab-
no dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico 
in obveznost izvajanja storitev projektiranja, 
gradnje objekta, tekočega vzdrževanja, za-
varovanja, energetskega upravljanja objekta 
in zaračunavanja uporabe prostorov vrtca 
uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 9. 2014.

4. Območje izvajanja koncesije: območje 
je definirano v idejnem projektu koncedenta.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da pripravi in predloži program izva-
janja koncesije za čas trajanja koncesije, 
iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno 
storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in referen-
ce pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet 
koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi 
kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za 
izvajanje koncesije (vzdrževanje objekta, 
energetsko upravljanje objekta, ki je pred-
met koncesije),

– da pripravi in predloži izhodiščno ceno 
ure uporabe in potrdi strukturo cene za ves 
čas trajanja koncesije,

– da upošteva prednost zagotavljanja 
javnega interesa pri izvajanju koncesije na 
dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na 
vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, 
da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega 
razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevane garancije in iz-
jave o garancijah,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil 
zavarovanje za odgovornost za škodo, ki 
jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti 
povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim 
osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in 
da uporablja tehnične normative in standar-
de, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, ozi-
roma predpise mednarodnih organizacij, ka-
terih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni 
dokumentaciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora konce-
sionar:

– zagotavljati uporabnikom kontinuirano 
in kvalitetno opravljanje storitev ter nemote-
no izvajanje aktivnosti uporabnikov,

– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno 
upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda 
v javnem interesu in potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organi-
zacijske in druge standarde ter normative za 
opravljanje koncesionirane dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo 
o izvajanju koncesionirane dejavnosti v vse-
bini, kot je določena v ZGD,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne 
inšpekcije omogočiti strokovni in finančni 
nadzor nad izvajanjem koncesionirane de-
javnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo pov-
zročeno koncedentu in/ali drugim, z izvaja-
njem koncesionirane dejavnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja 
prenesti brez nadomestila koncedentu v last 
in posest objekt, v katerem bo izvajal kon-
cesionirano dejavnost in v posest zemljišče, 
za katero mu bo podeljena stavbna pravica,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki 
izvirajo iz koncesije in koncedentu predloži-
ti letna poročila o izvajanju koncesionirane 
dejavnosti.

7. Vsebina ponudb je določena v razpi-
sni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne 
ponudbe so določeni v razpisni dokumenta-
ciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno 
z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena 
na spletni strani Občine Šoštanj, www.so-
stanj.si.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitve-
no pravico za objekt in naprave koncesije 
v primeru stečaja koncesionarja, skladno 
z 81. členom Zakona o javno-zasebnega 
partnerstva.

9. Merili za izbiro koncesionarja:
– cena ure uporabe objekta,
– zanesljivost finančne konstrukcije.
Merila so podrobneje opisana v razpisni 

dokumentaciji.
10. Pogajanja: koncedent si pridržuje 

pravico pogajanj z najugodnejšim ponudni-

kom in pravico, da koncesije ne podeli no-
benemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo 
upoštevane vse ponudbe, ki bodo dosta-
vljene do 7. 2. 2013 do 10. ure v sprejemno 
pisarno Občine Šoštanj.

12. Javno odpiranje do predpisane-
ga roka prejetih ponudb bo 7. 2. 2013 ob 
11. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svo-
bode 12, 3325 Šoštanj.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev 
o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja 
bo sprejeta do 31. 3. 2013.

14. Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo na spletni strani Občine Šoštanj, www.
sostanj.si. Idejni projekt in projektna naloga 
bo ponudnikom na voljo v elektronski obliki 
(pdf format).

15. Kontaktna oseba je skrbnik projekta 
Marija Anžej.

Občina Šoštanj

Št. 3441-01/2012 Ob-5170/12
Na podlagi 5. člena Odloka Občine Brda 

o ureditvi javne službe zagotavljanja zave-
tišča za zapuščene živali (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 19/2008) Občina Brda 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije  

za opravljanje javne službe 
zagotavljanja zavetišča  

za zapuščene živali
I. Predmet javne službe:
Dejavnost, ki je predmet javne službe 

obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske 

pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namesti-

tve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali 

oziroma prodajo ali oddajo živali novim la-
stnikom,

5. skrb za ažurno vodenje registra psov, 
zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih 
psov,

6. druge naloge, določene z Zakonom 
o zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter 
Pravilnikom o pogojih za zavetišča za za-
puščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).

II. Območje izvajanja javne službe: ob-
močje izvajanja javne službe obsega obmo-
čje Občine Brda (v nadaljevanju: občina).

III. Pričetek in čas trajanja koncesijske-
ga razmerja: koncesija se podeli za obdo-
bje treh let. Koncesijsko pogodbo podpiše 
izbrani prijavitelj z mestno občino. Konce-
sijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe 
pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko 
pogodbo.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj za podelitev koncesije:

Na javni razpis se prijavi imetnik zave-
tišča, ki mora za podelitev koncesije za iz-
vajanje javne službe izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. biti mora registriran za opravljanje de-
javnosti zavetišča;

2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določa-
jo zakon ter pravilnik;

3. zavetišče mora biti urejeno s skladno 
z zakonom in pravilnikom;

4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno 
odločbo Veterinarske uprave RS, s katero 
je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje pred-
pisane pogoje za začetek delovanja zave-
tišča;
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5. na 800 registriranih psov v občini mora 
imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču in 
sicer za Občino Brda 1 mesto;

6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika 
na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki 
morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter 
za dajanje nujne prve pomoči živalim;

7. vodja zavetišča mora imeti vsaj sre-
dnjo izobrazbo veterinarske smeri ali sre-
dnjo izobrazbo druge smeri in z delom pri-
dobljene izkušnje z živalmi;

8. imetnik zavetišča ne more biti in 
v njem ne more delati oseba, obsojena stori-
tve kaznivega dejanja mučenja živali, razen 
če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja 
dela v korist lokalne skupnosti;

9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali 
pripravljenost veterinarja oziroma veterinar-
ske službe;

10. imeti mora sklenjeno pogodbo z ve-
rificirano veterinarsko organizacijo za izva-
janja storitev zdravstvenega varstva živali 
ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali;

11. imeti mora skladno s pravilnikom ure-
jeno vozilo za prevoz živali;

12. imeti mora stalen in neposreden vpo-
gled v register psov in sicer v tiste podatke, 
ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po 
identifikacijski številki ali opisu živali ter za 
preverjanje lastništva živali;

13. imeti mora interni akt o veterinarsko 
– sanitarnem redu zavetišča;

14. imeti mora poravnane davke in pri-
spevke;

15. ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

16. imeti mora izkušnje na področju de-
javnosti, ki je predmet javne službe.

V. Merila za izbor koncesionarja:
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo iz-

polnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega 
razpisa, se izbere koncesionar ob upošteva-
nju naslednjih meril:

1. Cena;
2. Strokovne in organizacijske sposob-

nosti prijavitelja (strokovna usposobljenost 
vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno šte-
vilo oskrbnikov in število vozil za prevoz 
živali, število bivalnih prostorov za pse in 
namestitvenih mest, …;

3. Izvedbeni program oskrbe zapušče-
nih živali;

4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu 
z živalmi.

Merila so podrobneje določena v razpisni 
dokumentaciji.

VI. Pogoji opravljanja javne službe:
Javno službo je potrebno opravljati pod 

naslednjimi pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter 

drugimi veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno 

službo nepretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru jav-

ne službe izjemoma opravljati dodatna dela 
oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo 
niso predvidena, če je zagotovitev takšnih 
del oziroma nalog nujno potrebna za izvaja-
nje javne službe;

4. Koncesionar je dolžan voditi računo-
vodstvo za dejavnost, ki je predmet javne 
službe, ločeno od računovodstva za svojo 
morebitno drugo dejavnost.

5. Koncesionar mora skladno z veljav-
nimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno 
voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan 
kadarkoli dati na vpogled občinam;

6. Koncesionar mora pristojnemu organu 
občine o izvajanju javne službe predložiti 
letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristoj-
nega organa pa tudi vmesna poročila;

7. Koncesionar je neposredno odgovo-
ren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opra-
vljanju ali v zvezi z opravljanjem javne služ-
be povzročili fizičnim in pravnim osebam 
pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. 
Odgovornost koncesionarja je podana tudi 
v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi;

8. Koncesionar mora biti zavarovan proti 
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči 
zaradi napak pri izvajanju javne službe in 
tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;

9. Koncesionar ne sme prenesti konce-
sije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko 
pa za posamezne storitve v okviru izvajanja 
javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, 
ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo jav-
na naročila in ki navedene storitve izvajajo 
v njegovem imenu in za njegov račun;

10. Uradne ure v zavetišču morajo biti 
najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg 
tega mora biti organizirana stalna 24-urna 
pripravljenost oziroma dežurstvo za spre-
jem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima 
koncesionar lahko organizirano samostojno 
ali v sodelovanju z veterinarsko organiza-
cijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki 
mora imeti telefonsko številko dežurnega 
v zavetišču;

11. Koncesionar mora iskati skrbnike ži-
vali tudi preko sredstev javnega obveščanja, 
ki so pripravljena tovrstna obvestila objavlja-
ti brezplačno.

VII. Način financiranja javne službe:
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, 

se financira iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki 

deluje v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapušče-

nimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravoča-

snost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do 

21. 1. 2013 do 12. ure prispe po pošti ozi-
roma je osebno oddana na naslov iz IX. 
poglavja tega razpisa.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj 
izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni 
program zavetišča za opravljanje javne služ-
be zagotavljanja zavetišča za zapuščene 
živali);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-
zec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za 
celotno oskrbo zapuščenih živali);

7. Fotokopijo odločbe Veterinarske upra-
ve RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj 
izpolnjuje predpisane pogoje za začetek de-
lovanja zavetišča;

8. Reference;
9. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z ve-

rificirano veterinarsko organizacijo za izva-
janje storitev zdravstvenega varstva živali 
(oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije 

za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila po-
deljena koncesija);

10. Fotokopijo cenika storitev zdravstve-
nega varstva živali;

11. Fotokopija prometnega dovoljenja 
vozila za prevoz živali;

12. Fotokopija internega akta o veterinar-
skem – sanitarnem redu zavetišča;

13. Potrdilo pristojnega organa, da ima 
imetnik zavetišča poravnane davke in pri-
spevke;

14. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja 
proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj 
lahko povzroči tretji osebi oziroma občini 
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapu-
ščenih živali.

Občina ima pravico od prijavitelja zah-
tevati vpogled v originale listin ter zahte-
vati predložitev dodatnih listin oziroma po-
jasnil.

IX. Rok in način predložitve prijav na 
razpis:

Rok za oddajo prijav je 21. 1. 2013 
do 12. ure na naslov: Občina Brda, Trg 
25. maja 2, 5212 Dobrovo.

Kot pravočasna se bo štela tista prijava, 
ki bo najkasneje do 21. 1. 2013 do 12. ure 
prispela po pošti oziroma bo osebno oddana 
na zgornji naslov.

Prijava se odda v zaprti kuverti. Na pred-
njo stran kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 
7 razpisne dokumentacije.

X. Ponudbena cena: prijavitelj poda po-
nudbeno ceno za celovito oskrbo zapušče-
nih živali skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 
do 15. 2. 2013.

XI. Način in rok za izbor koncesionarja: 
koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda 
najkasneje v tridesetih dneh po preteku roka 
iz IX. poglavja tega razpisa.

XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izboru: prijavitelji bodo obvešče-
ni o izboru najkasneje v petnajstih dneh 
po preteku roka iz prejšnjega poglavja tega 
razpisa.

Občina si pridržuje pravico, da v raz-
pisnem postopku ne izbere koncesionarja.

Občina si tudi pridržujejo pravico, da 
v razpisnem postopku izvede pogajanja.

XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti 
z izvajanjem javne službe: izbrani koncesi-
onar mora koncesijsko pogodbo podpisati 
najkasneje v roku enega meseca od dneva, 
ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa 
mora pričeti najkasneje v roku enega mese-
ca od sklenitve koncesijske pogodbe.

XII. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter 

informacije so na voljo na Občini Brda, Trg 
25. maja 2, 5212 Dobrovo, na spletnem 
portalu občine http://www.brda.si ter na ele-
ktronskem naslovu: andrej.markocic@obci-
na-brda.si.

Dodatne informacije so v času od objave 
razpisa na voljo vsak delovni dan, med 9. in 
12. uro in 13. ter 15. uro.

Občina Brda

 Ob-5231/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljubljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/J/2012/U02 (Uradni list RS, 

št. 59/12, 80/12 ter 90/12)
Po objavi te spremembe se dopolnitve 

vlog, ki še niso bile odprte, odpirajo vsako-
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dnevno. Na vsakem odpiranju se odprejo 
dopolnitve, ki so prispele najkasneje prej-
šnji dan.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-5232/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljubljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U04 (Uradni list 

RS, št. 61/12, 64/12 ter 80/12)
Po objavi te spremembe se dopolnitve 

vlog, ki še niso bile odprte, odpirajo vsako-
dnevno. Na vsakem odpiranju se odprejo 
dopolnitve, ki so prispele najkasneje prej-
šnji dan.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-5233/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljubljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/U01/02 (Uradni list 

RS, št. 67/12 ter 80/12)
Po objavi te spremembe se dopolnitve 

vlog, ki še niso bile odprte, odpirajo vsako-
dnevno. Na vsakem odpiranju se odprejo 
dopolnitve, ki so prispele najkasneje prej-
šnji dan.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-5234/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljubljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/P/2012/U02/02 (Uradni list 

RS, št. 67/12 ter 80/12)
Po objavi te spremembe se dopolnitve 

vlog, ki še niso bile odprte, odpirajo vsako-
dnevno. Na vsakem odpiranju se odprejo 
dopolnitve, ki so prispele najkasneje prej-
šnji dan.

Petrol d.d., Ljubljana

 Ob-5235/12
Petrol, Slovenska energetska družba, 

d.d., Ljubljana objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U10/02 (Uradni 

list RS, št. 84/12)
Po objavi te spremembe se dopolnitve 

vlog, ki še niso bile odprte, odpirajo vsako-
dnevno. Na vsakem odpiranju se odprejo 
dopolnitve, ki so prispele najkasneje prej-
šnji dan.

Petrol d.d., Ljubljana
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Št. 478-1210/2012/11 Ob-5190/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

pravosodje in javno upravo, Župančiče-
va 3, Ljub ljana, skladno z določbami Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) ter določbami Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in št. 42/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je počitniški objekt na 

naslovu Ulica Matije Vlašiča Ilirika 12, No-
vigrad, Republika Hrvaška, parc. št. 1637, 
hiša, v izmeri 77 m2, dvorišče, v izmeri 
369 m2 pripisani pri zk. vl. 4007, k.o. Novi-
grad, Republika Hrvaška.

Predmetna nepremičnina je zajeta v Odlok 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
države za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12).

Izklicna cena: 160.000,00 EUR.
Navedene cena ne vključuje 5 % davka 

na promet nepremičnin, ki ga plača kupec 
pristojnemu davčnemu organu v Republiki 
Hrvaški.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 
V tem roku mora uspeli ponudnik priskrbeti 
OIB (osobni identifikacijski broj), kar je po-
goj za vknjižbo novega lastnika v zemljiški 
knjigi v RH.

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnina 
se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministr-

stvu za pravosodje in javno upravo, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi v IV. 
nadstropju, in sicer dne 15. 1. 2013, s pri-
četkom ob 10. uri.

7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino parc. št. 1637, 

k.o. Novigrad, znaša 16.000,00 EUR in se 
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 
št. 18 20303-7200013-75531012, z naved-
bo namena nakazila: Javna dražba–KOR-
PINJAN.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana var-
ščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezo-
brestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni 
javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in 
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina 
zadrži.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, se varščina zadrži.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in 
ogled predmetov javne dražbe

Za dodatne informacije v zvezi s pred-
metom javne dražbe se obrnite na Vero-
niko Jeseničnik, Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljub-
ljana, tel. 01/478-18-73, e-pošta: veroni-
ka.jesenicnik@gov.si ali Biserko Gorišek, 
tel. 01/478-86-24, e-pošta: biserka.gori-
sek@gov.si. Ogled predmeta javne dražbe 
bo omogočen po predhodnem dogovoru.

Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe 
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministr-
stvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška 
cesta 21, Ljub ljana, tel. 01/478-16-67, e-po-
šta: lea.hartman-ilesic@gov.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izved-
bo javne dražbe in v zvezi s prijavo udelež-
be bodo objavljene na spletni strani Ministr-
stvo za pravosodje in javno upravo:

http://www.mpju.gov.si/si/delovna_po-
drocja/podrocje_javne_uprave/investicije_
in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_pre-
mozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_pre-
mozenjem/aktualne_javne_drazbe/.

9. Opozorilo
Vlada Republike Slovenije ali pooblašče-

na oseba s soglasjem predstojnika, lahko 
do sklenitve pravnega posla, postopek jav-
ne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem 
povrne izkazane stroške prevzema doku-
mentacije.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni 
dražbi

– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije in Republike Hr-
vaške lahko postanejo lastniki nepremičnin.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vse-
mi dokazili priporočeno po pošti ali jo prine-
sejo osebno v zapečateni pisemski ovoj-
nici na vložišče Ministrstva za pravosodje 
in javno upravo, Direktorat za investicije in 
nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 16. ure dne 14. 1. 2013.

– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje 
alineje mora vsebovati naslednja dokazila:

– Potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga 
izdajo institucije v njegovi državi enakovre-
dne institucijam, od katerih se zahteva potr-
dilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno 
izjavo overjeno pri notarju s katero pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da ima plačane davke in prispevke).

– Potrdilo, da v zadnjih šestih mese-
cih niso imeli blokiranega TRR (velja za 
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdila za sloven-
ske pravne osebe kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri 
notarju s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega TRR).

– Pooblastilo za sodelovanje na draž-
bi, če dražitelj ni zastopnik.

– Dokazilo o plačani varščini za nepre-
mičnino, ki jo dražijo.

– Kopijo osebnega dokumenta (potni 
list ali osebno izkaznico).

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo) plača kupec.

Nepremičnina bo prodana po načelu vi-
deno – kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Ministrstvo  
za pravosodje in javno upravo

Javne dražbe
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Št. 670/2012 Ob-5158/12
Skladno z določili Sklepa Vlade Repu-

blike Slovenije o statusnem preoblikova-
nju Inštituta za geodezijo in fotogramtri-
jo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list 
RS, št. 84/00), Sklepa o spremembah in 
dopolnitvah sklepa Vlade Republike Slo-
venije o statusnem preoblikovanju Inštituta 
za geodezijo in fotogramtrijo Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo v Geodetski in-
štitut Slovenije (Uradni list RS, št. 26/03, 
38/11) ter Statuta Geodetskega inštituta 
Slovenije, Svet Geodetskega inštituta Slo-
venije razpisuje delovno mesto

direktorja/ice Geodetskega inštituta 
Slovenije.

Kandidat oziroma kandidatka mora poleg 
splošnih, zakonsko opredeljenih pogojev, iz-
polnjevati še sledeče pogoje:

– da ima najmanj izobrazbo, pridoblje-
no po študijskih programih druge stopnje, 
oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, 
ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izo-
brazbe, pridobljene po študijskih programih 
druge stopnje;

– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj s področja dejavnosti inštituta;

– da ima najmanj pet let vodstvenih iz-
kušenj;

– da ima osnovno raven znanja angle-
škega, nemškega ali francoskega jezika.

Direktorja/ico imenuje in razrešuje Svet 
Geodetskega inštituta Slovenije s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije. Mandat traja štiri 
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
sanih pogojev in kratkim življenjepisom naj 
kandidati pošljejo v osmih dneh od dneva 
objave razpisa na naslov: Geodetski inštitut 
Slovenije, 1000 Ljub ljana, Jamova cesta 2, 
za Svet inštituta, s pripisom: »Ne odpiraj – 
razpis za direktorja/ico«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku 
tridesetih dni od objave razpisa.

Svet Geodetskega inštituta Slovenije

 Ob-5166/12
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbo-

vlje na podlagi 28. člena Statuta Javnega 
zdravstvenega zavoda, Splošna bolnišnica 
Trbovlje razpisuje delovno mesto

direktorja Splošne bolnišnice Trbovlje 
m/ž.

Za direktorja bolnišnice je lahko imeno-
van kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj 

z ustreznimi organizacijskimi in upravljal-
skimi znanji.

Kandidat za direktorja zavoda mora 
v prijavi podati svoj program dela zavoda 
in predstaviti način vodenja poslovnega ozi-
roma delovnega procesa.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena po-
godba o zaposlitvi za 4-letni mandat z mo-
žnostjo ponovitve mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev je treba oddati do vključ-
no 4. 1. 2013 (poštni žig) na naslov: Splošna 
bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 

Trbovlje, s pripisom »Razpisni komisiji – Ne 
odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
v zakonitem roku.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 012-11/2012-2 Ob-5168/12
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola 

zračnega prometa Slovenije, d.o.o. na pod-
lagi 22. člena Akta o ustanovitvi javnega 
podjetja Kontrola zračnega prometa Slove-
nije, d.o.o. z dne 22. 11. 2012, razpisuje 
delovno mesto

direktorja javnega podjetja Kontrola 
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, 
določenih v zakonu, izpolnjevati še nasle-
dnje posebne pogoje:

– 7. raven izobrazbe (2. bolonjsko sto-
pnjo izobrazbe ali njej ustrezno izobrazbo, 
pridobljeno po starejših študijskih progra-
mih za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
oziroma izobrazbo, pridobljeno po starej-
ših študijskih programih za pridobitev viso-
ke strokovne izobrazbe, skupaj s končanim 
študijskim programom za pridobitev speci-
alizacije),

– najmanj 10 let delovne dobe na delov-
nem mestu z zahtevano izobrazbo, navede-
no v prejšnji alineji,

– aktivno znanje angleškega jezika,
– poznavanje področja letalstva.
Izbrani kandidat bo imenovan na funk-

cijo direktorja za obdobje 5 let in bo sklenil 
delovno razmerje za določen čas, ki je enak 
času opravljanja funkcije direktorja.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis (ki naj vključuje tudi po-

datke o izobrazbi, opis delovnih izkušenj in 
pridobljenih znanj, iz katerega bo razvidno 
izpolnjevanje zgoraj navedenih posebnih 
pogojev),

– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga za na-

men zaposlitve izda Ministrstvo za pravo-
sodje in javno upravo, oziroma izjavo, da 
potrdilo lahko pridobi nadzorni svet javnega 
podjetja Kontrola zračnega prometa Slove-
nije, d.o.o.,

– program razvoja področja dejavnosti 
javnega podjetja.

Prijave z življenjepisom in dokazili o iz-
polnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo 
v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpi-
sa na naslov: Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom:»Razpis za direktorja – Ne odpi-
raj«. Rok za prijavo začne teči z naslednjim 
dnem po objavi razpisa. Če je prijava po-
slana priporočeno po pošti se šteje, da je 
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji 
dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izidu 
razpisa obveščeni v 8 dneh po imenovanju 
direktorja.

Kontrola zračnega prometa  
Slovenije, d.o.o.

Št. 110-857/2012 Ob-5179/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09 in 33/11):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika 
na Delovnem sodišču v Celju.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in 
posebne pogoje za izvolitev na mesto okro-
žnega sodnika, določene v 10. členu Zakona 
o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

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

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

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

sti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-

ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga izpita v Republiki Sloveniji.

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo.

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elek-
tronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo, Ljub ljana, Županči-
čeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo  
za pravosodje in javno upravo

Št. 0168/2012 Ob-5181/12
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Voj-

nik na podlagi določil 29. in 30. člena Statuta 
Psihiatrične bolnišnice Vojnik razpisuje de-
lovno mesto

direktorja Psihiatrične bolnišnice Voj-
nik (m/ž).

Imenovan je lahko kandidat, ki poleg po-
gojev predpisanih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje:

– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne 
zdravstvene smeri s področja dela zavoda,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj 
z ustreznimi organizacijskimi in upravljavski-
mi znanji,

– je državljan Republike Slovenije,

Razpisi delovnih mest
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– obvlada slovenski jezik,
– predloži svoj pogled na realizacijo de-

javnosti zavoda.
Direktor zavoda je hkrati strokovni vodja. 

Kandidat bo na delovno mesto imenovan za 
štiri leta.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno 
pošto v 15 dneh po objavi na naslov: Psihi-
atrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 
3212 Vojnik, s pripisom: »Za razpisno ko-
misijo«.

K prijavi morajo kandidati predložiti nasle-
dnja dokazila:

1. Fotokopijo diplome oziroma dokazilo iz 
katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je 
bila izobrazba pridobljena.

2. Pisno izjavo kandidata o doseženi de-
lovni dobi z opisom delovnih izkušenj, poseb-
no na vodilnih in vodstvenih položajih (opis 
delovnih izkušenj, čas opravljanja dela ter 
stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziro-
ma dela).

3. Kratek življenjepis kandidata z referen-
cami o dosedanjem delu.

4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja ura-

dnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev;

– zoper kandidata ni uveden kazenski po-
stopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje 
alineje.

5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje sve-
tu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evi-
denc drugih organov za namen preverjanja 
izpolnjevanja razpisnih pogojev.

6. Štiri letni načrt dela zavoda s finančnim 
okvirom poslovanja zavoda.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo 
popolne in pravočasno prispele prijave kan-
didatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. 
Za nepopolno bo komisija štela tudi vlogo, ko 
kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v obja-
vi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče raz-
brati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

 Ob-5194/12
Inštitut za vode Republike Slovenije, na 

podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmer-
jih, (Uradni list RS, št. 42/02 in spremembe, 
v nadaljevanju ZDR), razpisuje sledeča pro-
sta delovna mesta:

1. »Višji strokovno raziskovalni sode-
lavec«.

Zahtevana izobrazba: doktor znanosti 
(doktorat znanosti-PRED imenom oziroma 
doktorat znanosti-PRED imenom-3. bolonj-
ska st., raven 8/2) tehnične ali naravoslovne 
smeri, organizacijske, vodstvene in mentor-
ske sposobnosti, znanje dela z računalni-
kom, aktivno znanje enega svetovnega je-
zika, zaželjeno aktivno znanje angleškega 
jezika, delovne izkušnje: 10 let, zaželjeno 
s področja mednarodnih projektov na podro-
čju ekologije voda in inovativnih tehnologij 
čiščenja vode.

Kratek opis dela in nalog: znanstvenoraz-
iskovalno delo in strokovno delo pri raziska-

vah, strokovno sodelovanje z naročniki razi-
skovalnih nalog, pripravljanje pisnih poročil in 
elaboratov o raziskavi ter ekspertiz, izvajanje 
opravil s svojega področja po nalogu vodje in 
drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše stro-
kovno področje delovnega mesta.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za do-
ločen čas trajanja projekta, in sicer do 1. 6. 
2015, za polovični delovni čas (20 ur na te-
den).

2. »Strokovni sodelavec«
Zahtevana je visoka izobrazba (končana 

visokošolska univerzitetna izobrazba (prej-
šnja), končana specializacija po visokošolski 
izobrazbi (prejšnja) ali končana magistrska 
izobrazba (druga bolonjska stopnja), pozna-
vanje in razumevanje SI in EU področne za-
konodaje, natančnost in vestnost pri delu, 
znanja operativnega dela z računalnikom, 
znanje 1 svetovnega jezika ter delovne iz-
kušnje 1 leto.

Kratek opis dela: osebna komunikacija 
elektronska korespondenca s partnerji na 
projektih strokovni del, sodelovanje pri izde-
lavi strokovnih projektnih konceptov, modeli-
ranje rabe voda in dejavnosti v območjih reč-
nih koridorjev, priprava predlogov strokovnih 
rešitev, interdisciplinarno sodelovanje z dru-
gimi (internimi) eksperti, priprava strokovnih 
besedil in predstavitev, priprava prevodov 
besedil, urejanje in upravljanje projektnih po-
datkovnih baz (Excel, Access), sodelovanje 
pri izdelavi kartografskega gradiva in GIS 
analiz, priprava in izvajanje terenskega dela, 
fotografsko in video dokumentiranje in arhivi-
ranje, priprava dokumentov, podatkovnih baz 
in drugih gradiv za arhiviranje (hišni arhiv, 
elektronski arhiv), priprava in izvedba delav-
nic – strokovni del, priprava delnih poročil 
in sodelovanje pri poročanju za vodilnega 
partnerja in prvostopenjsko kontrolo, priprava 
gradiv in prispevkov za vsebinsko osveže-
vanje spletne strani, udeležba na projektnih 
dogodkih doma in v tujini, nadomestno iz-
vajanje drugih vsebin v primeru odsotnosti 
članov ekipe.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za dolo-
čen čas trajanja projekta, in sicer do 31. 1. 
2015, za polni delovni čas.

3. »Strokovni sodelavec«
Zahtevana je visoka izobrazba (končana 

visokošolska univerzitetna izobrazba (prej-
šnja), končana specializacija po visokošolski 
izobrazbi (prejšnja) ali končana magistrska 
izobrazba (druga bolonjska stopnja), pozna-
vanje sistema javnih financ, računovodstva, 
arhiviranja, vozniški izpit B-kategorije, ko-
munikacijske in organizacijske sposobno-
sti, natančnost in vestnost pri delu, znanja 
operativnega dela z računalnikom, znanje 1 
svetovnega jezika, delovne izkušnje 1 leto.

Kratek opis dela: vsebinska, finančno-ad-
ministrativna, organizacijska podpora projek-
tom, pomoč pri izvajanju strokovnih nalog, 
poročanje prvostopenjski kontroli, osebno in 
elektronsko komuniciranje, opravljanje vseh 
ostalih del iz delovnega področja.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za dolo-
čen čas trajanja projekta, in sicer do 31. 1. 
2015, za polni delovni čas.

Prijava kandidatov mora vsebovati življe-
njepis in navedbo zaporedne številke delov-
nega mesta, za katerega se prijavljajo (npr. 
»Strokovni sodelavec« pod točko 2.).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev pošljite v 5 dneh po obja-
vi razpisa na naslov Inštitut za vode Repu-
blike Slovenije, 1000 Ljub ljana, Hajdrihova 
ulica 28c s pripisom: »Razpis za delo«.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elek-
tronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
aleksandra.dike@izvrs.si, pri čemer veljav-
nost prijave ni pogojena z elektronskim pod-
pisom.

Kandidati naj se glede vprašanj 
v zvezi z razpisom obrnejo na ga. Dike, na 
tel. 01/477-53-05.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni 
v roku 30 dni od objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške.

Inštitut za vode Republike Slovenije

Št. 33-2012 Ob-5201/12
Na podlagi 48. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07) – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) 
in 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska 
univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97), 
razpisuje Svet Javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Ljudska univerza Celje, delov-
no mesto

direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje 

na položaj direktorja/direktorice zavoda izpol-
njevati splošne zakonske in posebne pogo-
je, skladne s 33. členom Zakona o zavodih, 
16. členom Zakona o izobraževanju odraslih 
ter 53. členom Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja, in sicer:

– najmanj izobrazba, pridobljena po uni-
verzitetnih študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe sedme stopnje, oziroma raven iz-
obrazbe, pridobljena po bolonjskih študijskih 
programih, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje;

– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od 

tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Poleg pisnih prijav z dokazili o izpolnjeva-

nju navedenih pogojev, mora kandidat/kandi-
datka priložiti življenjepis in program vodenja 
in razvoja zavoda za obdobje petih let ter 
pisno izjavo v skladu s 107.a členom Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev 
in, da ni zoper njega/njo uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost.

Od kandidata/kandidatke se pričakuje 
opravljen ravnateljski izpit (v nasprotnem pri-
meru ga mora, v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
opraviti v enem letu po imenovanju). Prav 
tako se od kandidata/kandidatke pričakuje-
jo organizacijske in vodstvene sposobnosti, 
aktivno znanje angleškega jezika ter izkušnje 
pri vodenju projektov.

Mandat direktorja/direktorice zavoda je 
5 let.

Kandidati/kandidatke pošljejo pisne pri-
jave z zahtevano dokumentacijo najkasneje 
v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ku-
verti na naslov: Svet zavoda Ljudska uni-
verza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, 
z oznako »Prijava na razpis za direktorja 
– Ne odpiraj«. Kandidati/kandidatke bodo 
o imenovanju obveščeni v zakonskem roku.

Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda

Ljudska univerza Celje
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 Ob-5156/12
Na podlagi 2., 20. in 22. člena Zakona 

o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) ter v skladu s 35. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12) Javno podjetje Ljub-
ljanski potniški promet, d.o.o. objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljub ljanski 
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 
1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje
Enosobno stanovanje (stanovanje 

št. 15) v 3. nadstropju stanovanjskega bloka 
na Ulici koroškega bataljona 5 v Ljub ljani, 
v skupni neto izmeri 37,92 m2 (od tega: 
soba 16,12 m2, kuhinja 10,91 m2, pred-
soba 4,99 m2, kopalnica 3,52 m2, bal-
kon 1,38 m2 ter kletna shramba 1,00 m2); 
ID znak: 1735-35-15; parc. št. 1855/25, k.o. 
Stožice, vložna št. 2908, št. stavbe 35, leto 
izgradnje 1975.

Nepremičnina, ki je predmet prodaje je 
last Javnega podjetja Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o.

Nepremičnina ni predmet denacionali-
zacijskih postopkov in na njej ne obstaja ne 
zakonita ne pogodbena predkupna pravi-
ca. Prav tako nepremičnina ni obremenjena 
z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti).

Nepremičnino je v oktobru 2012 ocenil 
sodni izvedenec in cenilec gradbene stro-
ke, po mnenju katerega je nepremičnina 
potrebna temeljite prenove.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarne-
ga nepremičnega premoženja – prodajna 
pogodba.

4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % 
izhodiščne cene (5.400,00 EUR). Var-
ščino so dolžni ponudniki vplačati/naka-
zati na transakcijski račun Javnega pod-
jetja Ljub ljanski potniški promet, d.o.o., 
št. 03100-1005605502, pri SKB d.d., s pri-
pisom »Varščina za nakup nepremičnine 
– enosobno stanovanje na Ulici koroškega 
bataljona 5«. Položena varščina se izbrane-
mu ponudniku oziroma kupcu všteje v ku-
pnino, neizbranim ponudnikom pa bo var-
ščina vrnjena brez obresti, v roku 8 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika, na 
njihov osebni oziroma transakcijski račun.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora 
kupec predložiti ponudbo oziroma sestavi-
ne, ki naj jih ponudba vsebuje:

– Nepremičnina se prodaja oziroma ku-
puje po načelu »videno – kupljeno«.

– Ponudniki naj predložijo svoje ponud-
be v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj 
– ponudba za nakup nepremičnine – eno-
sobno stanovanje na Ulici koroškega bata-
ljona 5«. Na hrbtni strani kuverte mora biti 
navedeno ime oziroma naziv ter točen na-
slov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki 
ponudbe predložijo v tajništvu družbe Javno 
podjetje Ljub ljanski potniški promet, d.o.o. 

ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: 
Javno podjetje Ljub ljanski potniški promet, 
d.o.o., Celovška 160, 1000 Ljub ljana.

– Ponudba mora vsebovati naslednje 
elemente:

– ime in priimek oziroma firmo po-
nudnika ter naslov stalnega prebivališča 
oziroma sedež ponudnika, EMŠO oziro-
ma matično številko, davčno številko, št. 
transakcijskega računa ter naziv in naslov 
banke za vračilo varščine,

– točno navedbo nepremičnine, ki jo 
želi ponudnik kupiti,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene,

– dokazilo o plačani varščini, s prilo-
ženo celotno številko osebnega oziroma 
transakcijskega računa ter navedbo banke, 
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila 
varščine,

– kopijo osebnega dokumenta in kopi-
jo davčne številke (fizične osebe),

– priglasitveni list (samostojni podje-
tnik posameznik) oziroma sklep o vpisu 
v poslovni register,

– izpis iz sodnega registra, ki ni sta-
rejši od 3 mesecev (pravne osebe),

– pooblastilo, overjeno pri notarju, 
v primeru, da se ponudba poda po poo-
blaščencu,

– izjavo ponudnika o sprejemanju po-
gojev javnega zbiranja ponudb,

– izjava ponudnika o vezanosti na po-
nudbo do sklenitve prodajne pogodbe.

– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni 
po prejemu pisnega sklepa o izbiri in po-
ziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko 
prodajalec podaljša rok za sklenitev pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zdrži 
njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne 
sklene prodajne pogodbe niti v podaljša-
nem roku, se njegova varščina zadrži in 
velja, da je odstopil od sklenitve pogodbe.

– Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena. Pri iz-
biri najugodnejšega ponudnika bo komisija 
upoštevala kot kriterij višino ponujene ku-
pnine – najugodnejši bo ponudnik z najvišjo 
ponujeno kupnino.

– V primeru, da je podanih več (pra-
vočasnih in popolnih) ponudb z enako 
najvišjo ponudbeno ceno si družba Javno 
podjetje Ljub ljanski potniški promet, d.o.o. 
pridržuje pravico, da s ponudniki opravi 
dodatna pogajanja.

– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno po-
nudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo po-
nudba sicer vsebovala vse elemente po-
nudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumen-
tacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim 
za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodaja-
lec ne bo upošteval ter jo bo kot nepopolno 
izločil in o tem obvestil ponudnika.

– Če v postopku javnega zbiranja po-
nudb v za to določenem roku ne prispe 
nobena ponudba oziroma nobena ponudba 
ni pravočasna ali popolna ali ne bo doseže-
na vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, 
ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo 
javno zbiranje ponudb neuspešno. O neu-

spelem javnem zbiranju ponudb bodo mo-
rebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh 
od dneva odpiranja prispelih ponudb.

6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki 
je predmet prodaje je 54.000,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen davek na 
promet nepremičnin, ki ga je dolžan pla-
čati izbrani ponudnik oziroma kupec. Ku-
pec nosi tudi vse preostale stroške v zvezi 
s pravnim poslom oziroma v zvezi s preno-
som lastninske pravice.

7. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dol-

žan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve 
računa s strani prodajalca – družbe Javno 
podjetje Ljub ljanski potniški promet, d.o.o., 
katerega bo prodajalec izstavil na podlagi 
prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh 
pogodbenih strank.

Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe.

8. Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških in dajatvah se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na ku-
pljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.

9. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 

7. 1. 2013, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo pri-
spele po tem roku, bodo neodprte vrnjene 
ponudnikom kot nepravočasne.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v ponedeljek, 7. 1. 2013, ob 10. uri, v pro-
storih družbe Javno podjetje Ljub ljanski po-
tniški promet, d.o.o., Celovška 160, Ljub-
ljana.

O dokončni izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo ponudniki pisno obveščeni 
v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja 
ponudb.

10. Postopek javnega odpiranja ponudb 
vodi komisija, imenovana za izvedbo po-
stopka javnega zbiranja ponudb s strani 
direktorja Javnega podjetja Ljub ljanski po-
tniški promet, d.o.o.

11. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti 
razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma 
čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora 
biti ponudba veljavna najmanj do vključno 
dneva sklenitve prodajne pogodbe.

12. Javno podjetje Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o. si pridržuje pravico, da v po-
stopku javnega zbiranja ponudb ne izbere 
nobene izmed prispelih ponudb oziroma 
da ne sklene prodajne pogodbe s ponu-
dnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziroma 
da začeti postopek prodaje nepremičnine 
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

13. Vsa dodatna pojasnila v zvezi 
s prodajo predmetne nepremičnine oziroma 
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb 
ter natančnejše podatke o nepremičnini in 
informacije za morebitni ogled nepremični-
ne lahko interesenti dobijo v tajništvu druž-
be Javno podjetje Ljub ljanski potniški pro-
met, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljub ljana, 
tel. 01/582-25-00, e-pošta: mail@lpp.si, 
vsak delovnik, med 8. in 12. uro. Besedilo 
javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na 
spletni strani družbe Javno podjetje Ljub-

Druge objave
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ljanski potniški promet, d.o.o.: www.lpp.si. 
Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.

Javno podjetje Ljub ljanski potniški 
promet, d.o.o.

Št. 1100-77/2012-3 Ob-5167/12
Na podlagi Zakona o izvajanju carin-

skih predpisov Evropskih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 25/04 s spremembami) in Ured-
be o pogojih za opravljanje poslov zasto-
panja v carinskih zadevah (Uradni list RS, 
št. 33/04 s spremembami) objavlja Ministr-
stvo za finance, Carinska uprava RS

javno povabilo
za oddajo ponudb za podelitev javnega 
pooblastila za izvedbo usposabljanja 
in strokovnega izpita za opravljanje 

poslov zastopanja v carinskih zadevah
1. Naziv in sedež naročnika: Ministr-

stvo za finance, Carinska uprava RS, 
Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, matična 
št. 5504732000, identifikacijska št. za DDV: 
SI47730811.

2. Predmet objave: podelitev javnega po-
oblastila za izvedbo usposabljanja in stro-
kovnega izpita za opravljanje poslov zasto-
panja v carinskih zadevah.

Izvajalec bo izvajal naslednje storitve:
– organizacijska in vsebinska priprava ter 

izvedba usposabljanja v skladu z zgoraj na-
vedeno uredbo in Programom usposabljanja 
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih 
zadevah, številka: 1100-47/2012-13, z dne 
23. 11. 2012,

– izdati gradivo za udeležence,
– voditi evidenco usposabljanja, preda-

vateljev, kandidatov in opravljenih ur,
– izvajati strokovni izpit ter pripraviti zapi-

snik za vodenje strokovnega izpita,
– izdelati evalvacijsko poročilo o uspe-

šnosti usposabljanja,
– izdati potrdila o usposabljanju in 

o opravljenem strokovnem izpitu,
– izvajati usposabljanja in izpite na raz-

ličnih lokacijah po Sloveniji (kot npr. v Breži-
cah, Mariboru, Ljub ljani, Kopru).

Program usposabljanja se nahaja v Pri-
logi 1, ki je sestavni del naročnikove doku-
mentacije za podelitev javnega pooblastila 
za izvedbo usposabljanja in strokovnega iz-
pita za opravljanje poslov zastopanja v ca-
rinskih zadevah št. 1100-77/2012-4. Naroč-
nikova dokumentacija in program usposa-
bljanja kot njena priloga sta objavljena na 
spletni strani Carinske uprave RS pod rubri-
ko javne objave/javna naročila: http://www.
carina.gov.si/.

Usposabljanje bo potekalo v prostorih 
izvajalca ali v drugih prostorih, ki jih izvaja-
lec najame. Izvajalec priskrbi predavatelje in 
morebitno dodatno opremo, ki je potrebna 
za kvalitetno izvedbo predmeta javnega na-
ročila. Izvajalec zagotavlja izvedbo usposa-
bljanja na visokem strokovnem nivoju.

Usposabljanja se bodo predvidoma pri-
čela v mesecu aprilu ali maju 2013 ter za-
ključila pred iztekom veljavnosti javnega 
pooblastila. V letu 2013 bo potekalo uspo-
sabljanje predvidoma 40 špediterjev v dveh 
izvedbah oziroma dveh ali več skupinah. 
Število udeležencev je odvisno od prijav. 
Eno usposabljanje traja 55 pedagoških ur 
in poteka v slovenskem jeziku. Gradivo ob-
sega 250 do 300 strani. Prvo usposabljanje 
v letu 2013 bo predvidoma v spomladan-
skem roku, drugo pa v jesenskem roku.

3. Oddaja ponudbe: ponudniki pošljejo 
svojo ponudbo v zaprti ovojnici, s pripisom 

»Ne odpiraj – Ponudba za podelitev jav-
nega pooblastila za izvedbo usposabljanja 
in izvedbo strokovnega izpita za opravlja-
nje poslov zastopanja v carinskih zadevah 
št. 1100-77/2012« priporočeno ali jo vročijo 
osebno v glavno pisarno na naslov: Ministr-
stvo za finance, Carinska uprava Republike 
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, 
najkasneje do 17. 1. 2013, do 9. ure. CURS 
bo kot pravočasne upošteval le tiste ponud-
be, ki bodo dostavljene oziroma izročene do 
v prejšnjem odstavku določenega roka in 
to ne glede na to, ali so ponudbe izročene 
osebno na v prejšnjem odstavku določenem 
naslovu ali pa dostavljene na v prejšnjem 
odstavku določen naslov v obliki priporoče-
ne poštne pošiljke. CURS nepravočasnih 
ponudb ne bo odprl na javnem odpiranju 
ponudb, ampak jih bo vrnil.

4. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 17. 1. 2013, ob 9.30, v prostorih 
Generalnega carinskega urada, Šmartin-
ska 55, Ljub ljana, v sejni sobi. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo pred začetkom 
javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji 
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje.

5. Priprava ponudbe
Ponudnik na podlagi naročnikove doku-

mentacije za podelitev javnega pooblastila 
za izvedbo usposabljanja in strokovnega iz-
pita za opravljanje poslov zastopanja v ca-
rinskih zadevah št. 1100-77/2012-4 in njene 
priloge 1 – Program usposabljanja pripravi 
svojo ponudbo.

Ponudba mora vsebovati:
5.1. Priložene reference (najmanj 

pet referenc), ki se nanašajo na obdobje 
2009–2012, ki morajo biti priložene na 
obrazcu naročnika za dela, ki so podobna 
razpisanemu predmetu; to je izvedba vsaj 
pet 8-urnih usposabljanj in izvedba izpitov 
ali preizkusov znanj.

5.2. Izpolnjen obrazec naročnika o šte-
vilu usposabljanj od leta 2009 do leta 2012.

5.3. Izpolnjen obrazec naročnika, iz kate-
rega je razvidno, da ima ponudnik najmanj 
4 zaposlene, od tega najmanj 3 zaposlene 
z visoko strokovno oziroma univerzitetno iz-
obrazbo.

5.4. Odločba o vpisu v razvid izvajal-
cev javno veljavnih programov na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport (34. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 12/96 in 79/03).

5.5. V celoti izpolnjen, podpisan in peča-
ten obrazec Ponudba.

Ponudnik lahko priloži dokumente pod 
zap. št. 5.1. in 5.4. v originalu ali v kopiji.

Ponudnik nosi vse stroške povezane 
s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponud-
be morajo biti veljavne do 17. 3. 2013.

6. Pogoji in merila
Ponudba ponudnika mora vsebovati vsa 

zahtevana dokazila oziroma dokumente 
v obliki, obsegu in na način kot je zahteva-
no v naročnikovi dokumentaciji.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je: najnižja cena.

Najnižja cena se bo izračunala po na-
slednji formuli: C1* 30 % + C2* 30 % + C3* 
20 % + C4* 20 %.

C1: Cena oziroma vrednost kotizacije na 
udeleženca za usposabljanje in gradivo.

C2: Cena oziroma vrednost kotizacije 
na udeleženca za opravljanje strokovnega 
izpita.

C3: Cena oziroma vrednost kotizacije 
na udeleženca za opravljanje popravnega 
izpita.

C4: Cena oziroma vrednost kotizacije na 
udeleženca za gradivo.

Ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje 
naročnika in bo ponudil najnižjo ceno, bo 
izbran kot najugodnejši ponudnik. Kolikor 
več ponudnikov ponudi enako najnižjo ceno, 
jih bo CURS pozval, da ponovno predložijo 
ponudbo z novimi cenami. CURS ni dolžan 
sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed 
ponudb, če nobena ponudba ne ustreza 
zahtevam iz te dokumentacije. CURS vari-
antnih ponudbe ne bo upoštevala.

CURS bo o ugotovitvah pri pregledu 
ponudb za podelitev javnega pooblastila iz-
dala zapisnik, v katerem bo navedeno, kdo 
so ponudniki, ki so oddali ponudbe, njihove 
cene z izračunom po formuli, ki je določe-
na v okviru merila za izbor najugodnejše 
ponudbe, vrstni red ponudnikov glede na 
rezultate izračuna skladno z merilom za 
izbor najugodnejše ponudbe in ugotovitev, 
ali ponudba najugodnejšega ponudnika iz-
polnjuje vse pogoje, ki jih določa ta doku-
mentacija.

Ponudniki bodo lahko na ugotovitve 
iz zapisnika podali pripombe v 8 dneh od 
dneva prejema zapisnika. CURS bo izdal 
upravno odločbo po poteku roka za podajo 
pripomb na ugotovitve iz zapisnika, s katero 
bo ponudniku, ki izpolnjuje vse pogoje iz te 
dokumentacije in je uvrščen na prvo mesto 
skladno z merilom za izbor najugodnejše 
ponudbe, podelil javno pooblastilo. CURS 
bo izdal upravno odločbo vsem ponudni-
kom, ki so oddali ponudbo.

Javno pooblastilo se podeli za obdobje 
2 let, šteto od dneva dokončnosti upravne 
odločbe, pri čemer lahko CURS veljavnost 
javnega pooblastila podaljša trikrat za vsa-
ko nadaljnje leto, kar CURS stori z izdajo 
upravne odločbe o podaljšanju veljavnosti 
podeljenega javnega pooblastila.

7. Kontaktna oseba naročnika za 
vsebinske informacije je Mojca Bogadi 
(tel. 01/478-38-81, e-naslov: mojca.bo-
gadi@gov.si, faks 01/478-39-04) in za in-
formacije v zvezi s pripravo ponudbe mag. 
Barbara Gašperlin (tel. 01/478-38-41, 
e-naslov: barbara.gasperlin@gov.si, faks 
01/478-39-05).

Naročnik bo odgovore na morebitna 
zahteve za dodatna pojasnila ponudnikov 
objavil na svoji spletni strani (pod rubriko 
javne objave/javna naročila: http://www.
carina.gov.si/), in sicer na mestu, kjer je 
objavljena naročnikova dokumentacija za 
podelitev javnega pooblastila za izved-
bo usposabljanja in strokovnega izpita za 
opravljanje poslov zastopanja v carinskih 
zadevah s prilogo 1 – programom uspo-
sabljanja. Rok za posredovanje zahtev za 
dodatna pojasnila je najkasneje do 10. 1. 
2013, do 10. ure. Naročnik bo v najkrajšem 
roku objavil odgovor na svoji spletni strani, 
pri čemer pa na zahteve za dodatna poja-
snila ne bo odgovarjal, kolikor bo zahteva 
za dodatno pojasnilo prispela do naročnika 
po roku, ki je določen v prejšnjem stavku. 
Ponudniki so dolžni spremljati naročnikova 
pojasnila v zvezi s tem postopkom, ki bodo 
objavljena na spletni strani naročnika vse do 
izteka roka za oddajo ponudb.

8. Drugi podatki naročnika so navedeni 
v naročnikovi dokumentaciji in njeni prilo-
gi – v programu usposabljanja, ki sta ob-
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javljena na spletni strani Carinske uprave 
RS pod rubriko javne objave/javna naročila: 
http://www.carina.gov.si/.

Ministrstvo za finance,  
Carinska uprava RS

 Ob-5192/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premo-

ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12) objavljamo

javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem

A. Predmet ponudbe
Najemodajalec Javni zavod za šport 

Nova Gorica odda v najem poslovni prostor 
v Kajakaškem centru – info objekt Solkan, 
5250 Solkan, s površino 118,55 m2 in teraso, 
v izmeri 73,10 m2, za opravljanje gostinske 
dejavnosti – bar.

Poslovni prostor – lokal je opremljen in 
ima obratovalno dovoljenje za opravljanje 
namembne dejavnosti.

Izklicna mesečna najemnina znaša 
1.000,00 EUR, brez DDV.

B. Pogoji ponudbe
– Poslovni prostor bo oddan ponudniku, 

ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in bo podal 
najugodnejšo ponudbo (najvišje število točk) 
glede na naslednja merila:

Cena – 70 % (najvišje možno število točk 
70)

ječimi športnimi organizacijami 15 točk in za 
ponujeni program razvoja dejavnosti 15 točk.

– Stroški in dajatve v zvezi z uporabo po-
slovnega prostora niso vključeni v najemnini 
in bremenijo najemnika. Poleg najemnine 
je najemnik dolžan poravnavati mesečne 
stroške poslovanja (telekomunikacijske, ko-
munalne storitve, električne energije, zava-
rovanj in drugih stroškov, povezanih s po-
slovaniem).

– Najemnina se bo dvakrat letno reva-
lorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih 
potrebščin v Republiki Sloveniji.

– Poslovni prostor se oddaja v najem za 
določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja 
najemniškega razmerja.

– V primeru, da izbrani ponudnik odstopi 
od najema ali ne podpiše najemne pogod-
be v roku 8 dni od poziva, varščina zapade 
v korist najemodajalca.

C. Pogoji za udeležbo:
– Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali 

fizična oseba, ki je registrirana za gostinsko 
dejavnost in ima za opravljanje te dejavnosti 
vsa predpisana dovoljenja.

– Ponudniki morajo v roku 
za predložitev ponudb vplačati varšči-
no v višini 1.000,00 EUR na TRR Javni 
zavod za Šport Nova Gorica, številka 
SI56 0128 4603 0721 480.

– Izbranemu ponudniku se bo varščina 
poračunala z najemnino, ostalim pa bo vr-
njena brez obresti v 20 dneh po podpisu 
pogodbe z najemodajalcem.

– Ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, prii-

mek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine 
neizbranim ponudnikom).

– Izpisek iz sodnega registra oziroma 
priglasitveni list.

– Potrdilo o registraciji.
– Kontaktne podatke pooblaščene 

osebe.
– Opis vrste in obseg nameravane go-

stinske dejavnosti.
– Navedbo ponujene mesečne naje-

mnine, ki ne sme biti nižja od izklicne.
– Program sodelovanja z obstoječimi 

športnimi organizacijami (Kajak klub SENG).
– Program razvoja dejavnosti.
– Dokazilo o plačilu varščine.
– Rok veljavnosti ponudbe najmanj 

60 dni od roka za oddajo.
– Potrdilo Davčne uprave Republike 

Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih 
v zadnjih šestih mesecih.

– Podpisan predlog pogodbe, ki je ob-
javljen na internetni strani Javnega zavoda 
za šport Nova Gorica, http://www.sz-ng.si/.

– Izbrani ponudnik bo moral:
– Po potrebi in na lastne stroške do-

polniti opremo lokala.
– Za čas najema lokala zavarovati 

objekt pri zavarovalnici proti kraji, požaru, 
izlivu vode in civilni odgovornosti.

– Upoštevati, da je urnik obratovanja 
lokala v večernem času omejen na 23. uro 
in uskladiti začetek obratovanja lokala s Ka-
jakaškim centrom Solkan.

– Predvidoma štirikrat letno brezplač-
no omogočiti uporabo enega prostora – pi-
sarne, v izmeri 23,70 m2 za izvedbo velikih 
kajakaških prireditev – tekem.

– V označenem prostoru dovoliti brez-
plačno postavitev informacijskega panoja 
z zgibankami.

Opis Število točk
Zelo dobro sodelovanje 15
Dobro sodelovanje 10
Sodelovanje v manjši meri 5
Nesodelovanje 0

Tsodelovanje – dobljene točke za sodelovanje z obstoječimi športnimi orga-
nizacijami

Program razvoja dejavnosti (dodatne 
športne in kulturne dejavnosti, prireditve 
ipd.) – 15 % (najvišje možno število točk 15)

T = Tnajemnina + Tsodelovanje + Trazvoj

Najvišje možno število točk, ki jih ponu-
dnik lahko dobi je 100 točk. Od tega za po-
nujeno ceno 70 točk, za sodelovanje z obsto-

Opis Število točk
Zelo dober program 15
Dober program 10
Zadovoljiv program 5
Nezadovoljiv program 0

Trazvoj – dobjene točke za ponujeni program razvoja dejavnosti

Np x 70
 = TnajemninaNmax

Np – ponujena neto mesečna najemnina
Nmax – najvišja ponujena neto mesečna na-
jemnina
Tnajemnina – dobljene točke za ponujeno neto 
mesečno najemnino

Program sodelovanja z obstoječimi špor-
tnimi organizacijami (kajak klub SENG) – 
15 % (najvišje možno število točk 15)
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– Upoštevati prometno ureditev Kaja-
kaškega centra Solkan v skladu z ureditve-
nim načrtom prostora.

D. Dodatne informacije:
Zaprosila za dodatne informacije v zvezi 

z objavo lahko zainteresirani ponudniki po-
šljejo na Javni zavod za šport Nova Gorica, 
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica na elektron-
ski naslov: stojan.skubin@sz-ng.si, kontak-
tna oseba Stojan Skubin.

E. Oddaja ponudb:
– Pisne ponudbe z oznako »Ponudba 

za poslovni prostor, Kajakaški center info 
objekt – Ne odpiraj« morajo ponudniki do-
staviti najkasneje do 7. 1. 2013 do 12.30 na 
naslov: Javni zavod za šport Nova Gorica, 
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.

– Najemodajalec lahko brez odškodnin-
ske odgovornosti in brez pojasnila postopek 
oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne 
pogodbe oziroma se odloči, da ne izbere 
nobenega ponudnika.

F. Odpiranje ponudb:
– Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 2013 

bo 13. uri, v sejni sobi Javnega zavoda 
za Šport v telovadnici Partizan, Erjavčeva 
ulica 8, 5000 Nova Gorica.

– Zastopniki pravnih oseb morajo imeti 
pooblastilo za zastopanje.

– V primeru, da bo prispelo več najugo-
dnejših ponudb, bo najemodajalec v roku 
6 delovnih dni ponudnike povabil na po-
gajanja.

Javni zavod za šport Nova Gorica

Št. 478-239/2012-11 Ob-5195/12
Naročnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljub ljana, v skladu z 20. in 29. členom Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12) ter Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju prora-
čunov za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, 
št. 37/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb

Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi 
Komisija Ministrstva za obrambo RS, ime-
novana s sklepom, št., 478-239/2012-8, 
z 12. 11. 2012 (nad. pristojna komisija).

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

III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema so poslovni prostori 

(okrepčevalnica, skladišče) v vojašnici Ed-
varda Peperka, ki se nahaja v stavbi št. 2309, 
k.o. 1730 Moste, v izmeri 230,00 m2, stoječi 
na zemljišču, parcelna št. 127/60, k.o. 1730 
Moste.

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

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem 
poslovnih prostorov, za opravljanje gostin-
ske in trgovinske dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina, določe-
na na podlagi uradne cenitve pooblaščene-
ga ocenjevalca vrednosti nepremičnin zna-
ša 920,00 EUR.

IV. Informacije in ogled nepremičnine
Za podrobnejše podatke in informacije 

glede predmeta javne ponudbe smo dosto-
pni od dne 2. 1. 2013 do dne 4. 1. 2013, od 
8. ure do 15. ure, na tel. 031/285-636.

Ogled nepremičnine bo potekal od dne 
2. 1. 2013 do dne 4. 1. 2013, od 12. ure 
do 15. ure. Udeleženci ogleda se mora-
jo predhodno najaviti. Za dodatne informaci-
je v zvezi z ogledom in najavo se obrnite na 
Ministrstvo za obrambo, Vojašnica Edvarda 
Peperka, tel. 031/285-636.

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

pogodba za obdobje pet let.
2. Nepremičnine bodo oddane v najem 

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

– višina ponujene najemnine,
– opravljanje gostinske in trgovinske de-

javnosti pod naslednjimi pogoji:
– strežba hitro in vnaprej pripravljenih 

jedi in brezalkoholnih pijač zaposlenim,
– prodaja tekstilnih izdelkov in vojaške 

opreme,
– obratovanje v skladu s hišnim redom 

naročnika,
– prepoved točenja alkoholnih pijač,
– prepoved prodaje orožja, streliva in 

pirotehničnih sredstev,
– prepoved oddaje v podnajem pred-

meta ponudbe,
– dolžnost zavarovanja poslovnih pro-

storov in premičnih stvari, ki so predmet 
najema,

– dolžnost najemnika za tekoče vzdr-
ževanje prostorov, plačevanje obratoval-
nih stroškov in drugih stroškov skladno 
z 49. členom Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12),

– dolžnost najemnika, da po predho-
dnem soglasju najemodajalca uredi prostore 
zaradi izvajanja gostinske in trgovinske de-
javnosti skladno z veljavnimi predpisi,

– registracija za opravljanje gostinske 
in trgovinske dejavnosti.

3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudni-
ku se najkasneje v roku 15 dni po izbiri 
pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani 
ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po 
prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti 
naročniku. Z najemnikom bo sklenjena na-
jemna pogodba, če bo dobil pozitivno var-
nostno oceno. Če se ponudnik v tem roku 
ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da 
je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu 
varščina ne vrne. V tem primeru lahko na-
ročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu 
najugodnejšemu ponudniku.

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

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

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

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

ga zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine 
v najem:

1. ponudbe lahko predložijo fizične ali 
pravne osebe, ki resnost svoje ponud-
be izkažejo s plačilom varščine v višini 
ene izhodiščne mesečne najemnine na 

transakcijski račun Ministrstva za obram-
bo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 
19119-7141998-00000,

2. popolna pisna ponudba mora vsebo-
vati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, 
matična številka, ter telefonsko številko, na-
vedbo nepremičnine, za katero daje ponud-
bo in ponujeno mesečno višino najemnine, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. 
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

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

– izpis podatkov iz Poslovnega registra, 
izpis iz obrtnega registra,

– izjava o izpolnjevanju pogojev za opra-
vljanje gostinske in trgovinske dejavnosti,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih 

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

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

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

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

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

prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Mi-
nistrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 
Ljub ljana, do vključno dne 7. 1. 2013. Na 
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: 
»Ne odpiraj, ponudba za najem nepremič-
nin, SGN-478-239/2012«. Na zadnji strani 
kuverte mora biti naveden naziv in naslov 
ponudnika,

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

3. ponudbe pod izhodiščno najemnino ne 
bodo upoštevane,

4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri,

5. ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, bo varščina brez obresti 
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega 
ponudnika.

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

IX. Pravila javne ponudbe: javna ponud-
ba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), Uredbo o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) ter Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o iz-
vrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 
(Uradni list RS, št. 37/12).

X. Kraj in čas javnega odpiranja preje-
tih ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo 
v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljub ljana in sicer dne 
9. 1. 2013, z začetkom ob 13. uri.

K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak 
ponudnik oziroma pooblaščenec, ki je pra-
vočasno oddal ponudbo.

Ministrstvo za obrambo

 Ob-5213/12
Na podlagi Odloka o programu prodaje 

državnega finančnega in stvarnega premo-
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ženja (Uradni list RS, št. 85/11), Zakona 
o upravljanju kapitalskih naložb (Uradni list 
RS, št. 38/10, 18/11, 22/12) ter v skladu 
s Pravilnikom o postopkih razpolaganja 
in pridobivanja kapitalskih naložb, poslo-
vodstvo družbe Rudnik Trbovlje - Hrastnik 
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v 
nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa 
komisija za vodenje postopka prodaje ka-
pitalske naložbe RTH d.o.o., ki jo pred-
stavlja poslovni delež v družbi Fortuna-Pil 
d.o.o., Trbovlje, (v nadaljevanju: komisija), 
objavlja

poziv
za javno zbiranje ponudb 

za nakup 100 % poslovnega deleža  
RTH d.o.o. v družbi Fortuna-Pil,  

storitve, pro izvodnja in trgovina d.o.o., 
Trbovlje

Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Predmet prodaje: 100 % poslovni delež 
RTH d.o.o. v družbi Fortuna-Pil d.o.o., Tr-
bovlje, (v nadaljevanju: družba).

Prodajalec namerava prodati 100 % po-
slovni delež RTH d.o.o. v družbi in na pod-
lagi tega oglasa vabi interesente, da sode-
lujejo v postopku javnega zbiranja ponudb 
za nakup.

Ponudba za nakup mora vsebovati naj-
manj:

1. predmet ponudbe: nakup 100 % po-
slovnega deleža RTH, d.o.o. v družbi;

2. ponujeno ceno za 100 % poslovnega 
deleža: izražena mora biti s točno določe-
nim zneskom, izraženim v evrih;

3. način in rok plačila: z nakazilom na 
račun prodajalca v roku, določenem v po-
godbi o prodaji;

4. rok veljavnosti ponudbe: najmanj do 
vključno 31. 12. 2013.

Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Kratko obrazložitev razlogov za so-

delovanje v postopku javnega zbiranja po-
nudb;

2. Izpisek iz sodne ali druge evidence, 
ki izkazuje registracijo ponudnika pri pristoj-
nem sodišču ali drugem pristojnem organu 
države, v kateri im ponudnik svoj sedež;

3. Poslovno poročilo ponudnika za leto 
2010, 2011 in računovodske izkaze na dan 
31. 12. 2012 ter izpis, iz katerega je razvi-
dna bonitetna ocena ponudnika.

4. Poslovni načrt razvoja družbe Fortu-
na-Pil d.o.o., Trbovlje, v naslednjih treh letih 
s projekcijami izkazov, ki bo poleg ostalega 
vključeval tudi:

– znesek vloženih dodatnih lastniških 
sredstev v družbo,

– načrt investicij s terminskim planom in 
viri financiranja,

– število delovnih mest v družbi v posa-
meznem letu.

5. potrdilo o vplačilu 5.000,00 EUR 
varščine na TRR RTH d.o.o., štev. 
02330-0011210775, ki bo izbranemu po-
nudniku vračunana v kupnini, neizbranim 
ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena na 
njihov račun, po izboru najugodnejšega po-
nudnika, vendar najkasneje do 31. 12. 2013.

Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na 
sedež družbe RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbo-
vlje, najkasneje do vključno 25. 1. 2013 do 
13. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti 
z oznako: „Ne odpiraj – Komisija za proda-
jo poslovnega deleža v družbi Fortuna-Pil 
d.o.o., Trbovlje – Ponudba Fortuna-Pil«.

Drugi pomembni podatki
Prodajalec se po prejemu ponudb lahko 

odloči, da bo z enim ali več ponudniki izve-
del nadaljnja pogajanja z namenom skleniti 
dokončno kupoprodajno pogodbo z najbolj-
šim ponudnikom. Prodajalec lahko brez ob-
veznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov 
prekine postopek prodaje in pogajanj, za kar 
ne nosi nobene odgovornosti.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbe o prodaji poslovnega 
deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim 
ponudnikom.

Podrobnejše informacije o predmetu pro-
daje in pogojih javnega zbiranja ponudb so 
interesentom na razpolago kot ponudbena 
dokumentacija (informacijski memoran-
dum). Zanjo lahko zaprosijo najkasneje do 
vključno 18. 1. 2013 do 13. ure (relevanten 
je čas prejema s strani prodajalca). Zapro-
silo je potrebno poslati pisno priporočeno 
po pošti, po faksu ali elektronski pošti na 
spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo 
biti navedeni identifikacijski podatki prosil-
ca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni 
podatki. Ponudbena dokumentacija (Infor-
macijski memorandum) bo prosilcem izro-
čen na sedežu RTH d.o.o. v Trbovljah, Trg 
revolucije 12, 1420 Trbovlje, po plačilu ne-
povratnega zneska 300,00 EUR, na TRR 
RTH, d.o.o., št. 02330-0011210775 in pod-
pisu ustrezne izjave o zaupnosti podatkov.

Prodajalec si pridržuje pravico, da neka-
terim interesentom zaradi zaščite interesov 
družbe ne odobri možnosti pridobitve pro-
dajne dokumentacije.

Dodatne informacije so interesentom 
na voljo pri osebi: Timu Tomažinu, pred-
sedniku komisije za prodajo poslovne-
ga deleža v družbi Fortuna-Pil d.o.o., Tr-
bovlje, tel. 03/562-61-44, int. 261, faks 
03/565-21-03 ali GSM 041/781-234, e-mail: 
tim.tomazin@rth.si.

RTH d.o.o. Trbovlje

 Ob-5202/12
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva 

ul. 2, Ljub ljana, skladno z 18. členom Za-
kona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08) 
določa in objavlja datum nastopa poslovanja 
notarja:

– 2. 1. 2013 prične s poslovanjem notar-
ka Martina Kanalec v Grosupljem, Taborska 
cesta 4.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-5157/12
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 

1290 Grosuplje, na podlagi 20. in 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež razpisnika javnega zbi-

ranja ponudb: Občina Grosuplje, Taborska 
cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734000, 
ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljevanju 
»razpisnik« oziroma »prodajalec«).

2. Predmet zbiranja ponudb: predmet 
zbiranja ponudb so ponudbe za nakup ne-
premičnine parcelna št. 2048/4, k.o. 1783 
Grosuplje – naselje (v nadaljevanju: nepre-
mičnina).

3. Najnižja pričakovana kupnina: najnižja 
pričakovana kupnina (minimalna ponujena 
kupnina) znaša 80.476,00 EUR plus DDV.

4. Oblika in rok za oddajo ponudbe: po-
nudba mora biti pisna. Ponudbo je treba 
oddati najkasneje do 4. 1. 2013 (končni rok). 
Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je 
najkasneje na prej navedeni dan oddana 
v sprejemni pisarni (pritličje) Občine Gro-
suplje, Taborska 2, Grosuplje ali oddana 
priporočeno po pošti.

5. Varščina
Ponudnik mora kot pogoj za veljavno 

ponudbo najkasneje do poteka roka za vlo-
žitev ponudbe vplačati varščino za resnost 
ponudbe na račun Občine Grosuplje, števil-
ka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic 
na številko 478-0103-2010. Namen vplačila: 
plačilo varščine za resnost ponudbe. Zne-
sek varščine mora biti najmanj v višini 10 % 
od ponujene neto kupnine (kupnina brez 
DDV). Ponudniku, ki ne bo izbran za naj-
ugodnejšega ponudnika, bo varščina brez 
obresti vrnjena v 15 dneh po zaključku tega 
postopka.

6. Pogoji prodaje
6.1. Razpisnik si pridržuje pravico po-

gajanja s ponudniki ali naknadne dražbe 
za dosego višje cene ali za odločitev med 
enakimi ponudbami.

6.2. Izbrani ponudnik (kupec) mora pro-
dajno pogodbo podpisati v 5-ih dneh po pre-
jemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši 
ponudnik. Če pogodbe ne podpiše, razpi-
snik prejeto varščino zadrži kot skesnino.

6.3. Kupec mora kupnino po prodajni 
pogodbi plačati v 15-ih dneh od podpisa 
prodajne pogodbe. Račun ter sklic za plači-
lo kupnine bo naveden v prodajni pogodbi. 
Vplačana varščina se šteje kot delno plačilo 
kupnine.

6.4. Če kupec v roku iz prodajne pogod-
be ne plača celotne kupnine, ima prodajalec 
pravico, da – potem, ko je kupcu postavil 
dodatni 10-dnevni plačilni rok, kupec pa tudi 
v tem roku ne plača kupnine – odstopi od 
prodajne pogodbe, prejeto varščino pa za-
drži kot skesnino.

6.5. Razpisnik dopušča možnost (del-
nega) plačila kupnine s pobotom s kupnino 
za drugo nepremičnino, ki bi jo razpisnik 
kupil od ponudnika. Za nakup slednje mora 
obstajati razpisnikov interes, npr. za gra-
dnjo komunalne infrastrukture. Razpisnik 
tudi dopušča možnost obročnega poplačila 
največ ene polovice kupnine. Pri tem mora 
ponudnik neplačani del kupnine ustrezno 
zavarovati, in sicer pravna oseba z nepre-
klicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi 
poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba 
z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.

6.6. Če izbrani ponudnik pravočasno ne 
sklene prodajne pogodbe ali če ne plača 
kupnine v roku iz prodajne pogodbe, bo 
nepremičnina prodana naslednjemu (druge-
mu) najugodnejšemu ponudniku, varščino 
od nesolidnega kupca pa prodajalec zadrži 
kot skesnino.

6.7. Nepremičnina preide v last kupca 
po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, 
v posest pa z opravljeno primopredajo. 
Overjeno pogodbo z zemljiško knjižnim do-
volilom prodajalec izroči kupcu po plačilu 
celotne kupnine.

6.8. Sestavni del pogodbe o prodaji ne-
premičnine bo določilo o odkupni pravici 
v korist prodajalca.

6.9. Vse davke ter stroške s prodajno 
pogodbo plača kupec. Za zemljiško knjižno 
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izvedbo pogodbe mora poskrbeti kupec, če 
pa kupec tega ne naredi v razumnem roku, 
pa lahko to na stroške kupca naredi tudi 
prodajalec.

7. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe
7.1. Veljavnost ponudbe mora biti naj-

manj 60 dni od končnega roka za oddajo 
ponudbe. Če veljavnost ponudbe v ponudbi 
ne bo navedena, se bo štelo, da le ta velja 
60 dni od končnega roka za oddajo ponud-
be dalje.

7.2. Ponudba mora vsebovati: ime in pri-
imek oziroma firmo kupca ter njegov naslov; 
matično in davčno številko; ponujeno kupni-
no brez DDV, priloženo pa ji mora biti:

7.2.1. potrdilo o državljanstvu fizične 
osebe oziroma izpisek iz registra (Ajpes, 
sodni register ipd.) za pravno osebo;

7.2.2. potrdilo o vplačani varščini (polo-
žnica, od banke potrjen izpisek ipd.).

7.3. Na ovoju (kuverti) ponudbe mora biti 
pripis: »Ponudba za nakup nepremičnine – 
Ne odpiraj«.

7.4. Z vložitvijo ponudbe se šteje, da po-
nudnik sprejema vse pogoje tega razpisa, 
tudi vsebino prodajne pogodbe. Besedilo 
prodajne pogodbe je v sklopu tega razpi-
sa objavljeno na spletni strani razpisnika 
(http://www.grosuplje.si/).

8. Postopek izbire in sklenitve pogodbe
8.1. Postopek s prispelimi ponudbami 

vodi s strani župana imenovana komisija.
8.2. Odpiranje ponudb bo 9. 1. 2013 ob 

15. uri, v sejni sobi v pritličju Občine Grosu-
plje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Odpiranje 
ponudb je javno.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 8 dneh po iz-
boru najugodnejšega ponudnika.

9. Pridržek: razpisnik si pridržuje pravico, 
da nobenega ponudnika ne izbere kot naju-
godnejšega ponudnika oziroma da tudi z že 
izbranim ponudnikom ne sklene prodajne 
pogodbe ter da kadarkoli do sklenitve pro-
dajne pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer 
se – ker ni stroška za prevzem razpisne do-
kumentacije – morebitni stroški ne povrnejo 
nobenemu ponudniku.

10. Informacije o predmetih zbiranja po-
nudb ter ogledi: informacije o stvarnem in 
pravnem stanju nepremičnine ter informa-
cije o ogledih dobijo interesenti na Občini 
Grosuplje, Urad za splošne zadeve, do za-
ključka tega razpisa, pri Eriki Radi Podobnik, 
tel. 01/788-87-54, vsak ponedeljek, sredo in 
petek od 9. do 11. ure. Za ogled se je treba 
dogovoriti.

Občina Grosuplje

Št. 478-37/2012-23 Ob-5172/12
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Lo-

gatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Logatec za 
leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu 
Občine Logatec za leto 2012 (Logaške no-
vice, št. 1-2/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-
torja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 
Logatec, matična številka: 5874661000, 
davčna številka: SI55512844.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

Predmet prodaje so:
a) Nezazidano komunalno opremlje-

no stavbno zemljišče namenjeno poslovni 
gradnji v IOC Logatec, parc. št. 375/375, 
789/84, 789/85, 506/1, 510, 375/42, 
375/382, 375/66, 375/377, 502,8, 754/4, 
375/418, 754/20, 375/152, vse k.o. Dol. Lo-
gatec, v skupni izmeri cca 36000 m2.

Gradbene parcele se prodaja neporav-
nane in komunalno opremljene do roba par-
cele. V ceni m2 zemljišča so vključeni nasle-
dnji stroški komunalne opreme: kanalizacija, 
voda, javna razsvetljava, elektrika 3x35A in 
asfaltna cesta. Izklicna cena za komunalno 
opremljeno zemljišče je 65,00 EUR za m2 
oziroma 78,00 EUR za m2 z vključenim 20 % 
DDV. Komunalna oprema bo zagotovljena 
v roku 1 leta od podpisa kupoprodajne po-
godbe. Parcele je možno deliti in se proda-
jajo po delih – velikost delov bo določena na 
podlagi želja ponudnikov.

b) Nezazidana stavbna zemljišča na za-
četku naselja v Grčarevcu:

– parc. št. 151/21 travnik, v izmeri 
741 m2,

– parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2 
in travnik, v izmeri 283 m2,

– parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2 
in pašnik, v izmeri 520 m2,

– parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2 
in pašnik, v izmeri 601 m2,

– parc. št. 151/26 travnik, v izmeri 
819 m2,

– parc. št. 151/27 travnik, v izmeri 
772 m2,

– parc. št. 151/28 travnik, v izmeri 
798 m2,

– parc. št. 151/29 travnik, v izmeri 
777 m2,

– parc. št. 151/30 travnik, v izmeri 
808 m2,

– parc. št. 151/31 travnik, v izmeri 
968 m2, vse k.o. Grčarevec.

Gradbene parcele se prodajajo nepo-
ravnane, komunalno opremljene – strošek 
komunalne opreme ni vključen v ceno ze-
mljišča.

Izklicna cena za stavbno zemljišče 
je 30,00 EUR za m2 oziroma 36,00 EUR 
za m2 z vključenim 20 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, 

kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo pro-

dane najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno 

pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po 
končani izbiri najugodnejšega ponudnika. 
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od 
nakupa odstopil in ima prodajalka pravico 
zadržati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kup-
cu nepremičnine izročila original overjena 
pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pra-
vico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško 
knjigo;

e) rok plačila kupnine je 30 dni po pod-
pisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem 
z bančno garancijo na prvi poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem 
roku je bistvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še strošek vknjižbe lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne 
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 

10 % od izklicne cene na podračun št. 01264 
– 0100001228, odprt pri Upravi za javna 
plačila Republike Slovenije. Najboljšemu 
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta 
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina 
brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po kon-
čanem izboru najugodnejšega ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, to-

čen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma 
matično številko, davčno številko, številko 
transakcijskega računa, naziv in naslov ban-
ke za vračilo varščine) in navedbo nepre-
mičnine, na katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta (za fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega 
registra za pravno osebo, ki ne sme biti 
starejši od treh mesecev (za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne po-
nudbe;

– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponud-

bo oddati ali poslati s priporočeno pošilj-
ko s povratnico do vključno 7. 1. 2013 do 
10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška 
cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni raz-
pis nepremičnine – Ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri 
Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška 
cesta 50 A, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

a) javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 2013 
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tr-
žaška cesta 50 A, Logatec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugo-
dnejših ponudb, bo pristojna komisija ponu-
dnike, ki so ponudili enako visoko kupnino 
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbi-
ranje ponudb;

d) obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Župan oziroma imeno-
vana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

Občina Logatec

Št. 478-54/12 Ob-5188/12
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona 

o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12), 35. do 39. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12), in Statuta Občine Kobarid 
(Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) objavlja 
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid

javni poziv
za zbiranje ponudb  

za nakup nepremičnine
I. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb: Občina Ko-
barid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, matič-
na številka 5881463, tel. 05/389-92-00; faks 
05/389-92-11, e-mail: obcina@kobarid.si.

II. Opis predmeta javnega zbiranja po-
nudb z izhodiščno ceno: predmet prodaje je 
nepremičnina ID 2223-711-2 – stanovanje 
št. 2, na naslovu Markova 7, Kobarid. Iz-
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hodiščna cena znaša 22.000,00 EUR (brez 
DDV).

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe:

Vrsta pravnega posla je prodaja stano-
vanja.

IV. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

1. Nepremičnina je naprodaj po sistemu 
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij 
v primeru napak prodajalec ne bo upošte-
val. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in 
pravne napake predmeta prodaje.

2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, 
za katerega bo imenovana Komisija ugoto-
vila, da je podal najugodnejšo ponudbo, in 
bo s sklepom županje izbran za najugodnej-
šega ponudnika.

3. Stroške overitve podpisa prodajalca 
pri notarju ter stroške zemljiško knjižnega 
prepisa, kakor tudi davek na dodano vre-
dnost oziroma davek na promet nepremič-
nin, plača kupec.

4. V izhodiščni ceni davek na dodano 
vrednost v višini 20 % ni vključen.

5. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od 
opravljenega izbora najugodnejšega ponu-
dnika (tj. prejema sklepa o izboru). Če naju-
godnejši ponudnik ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku, lahko prodajalec na njegovo 
zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše po-
godbe niti v podaljšanem roku, se pogod-
ba ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo 
varščino.

6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 
30 dni po podpisu pogodbe na podlagi ra-
čuna, ki mu ga izstavi prodajalec skupaj 
z izvodom pogodbe. Plačilo celotne kupnine 
v prej določenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne 
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina 
pa zadrži.

7. Zemljiško knjižno dovolilo za vpis la-
stninske pravice na nepremičnini v zemljiško 
knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu 
celotne kupnine.

8. Vplačano varščino bo prodajalec 
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, ne-
uspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila 
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

V. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

1. V postopku zbiranja ponudb lahko 
sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična 
oseba, ki se izkaže, da ima sedež na ob-
močju Evropske unije ali katerekoli izmed 
njenih članic.

2. Ponudnik mora v roku za zbiranje po-
nudb v urejeni mapi predložiti zavezujočo 
ponudbo z naslednjo vsebino:

– kopijo osebnega dokumenta za fizične 
osebe;

– izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega regi-
stra za samostojne podjetnike posamezni-
ke, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– v primeru, da je ponudnik iz katere dru-
ge države Evropske unije, mora predložiti 
uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu 
oziroma izpisek iz pristojnega registra za 
pravne osebe;

– kopijo davčne številke oziroma ID za 
DDV;

– potrdilo o plačani varščini v znesku 
10 % izhodiščne cene za nepremičnino, na 
transakcijski račun Občine Kobarid, števil-

ka SI56 0124 6010 0015 011, BIC banke: 
BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: 
»varščina – javno zbiranje ponudb – ne-
premičnina ID 2223-711-2«, referenca: SI00 
478-0054-2012;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene nepremičnine;

– način in rok plačila kupnine;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb (Priloga 1), in
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 

dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbra-
nim ponudnikom (Priloga 2).

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine.

3. Ponudniki morajo oddati ponud-
bo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpi-
raj – Ponudba za nakup nepremičnine ID 
2223-711-2«, na naslov Občina Kobarid, Trg 
svobode 2, 5222 Kobarid.

4. Rok za oddajo vseh ponudb je pone-
deljek, 21. januar 2013, do 10. ure.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, 
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Obči-
ne Kobarid najkasneje do roka za oddajo 
ponudb, ne glede na vrsto dospetja. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti označen naziv in 
naslov ponudnika.

Odpiranje ponudb je javno in bo v pone-
deljek, 21. januarja 2013, ob 12. uri.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni 
v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo ko-
misija kot glavni kriterij upoštevala višino 
ponujene cene; najugodnejši bo torej ponu-
dnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme 
biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da 
bo podanih več ponudb z enako najvišjo 
ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi 
ponudniki takoj po javnem odpiranju ponudb 
opravljena javna dražba, pri čemer bo za iz-
klicno ceno določena cena, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, 
najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako dolo-
čene izklicne cene.

VI. Drugi pogoji:
Objava javnega poziva za zbiranje po-

nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naju-
godnejšim ponudnikom sklenil kupoprodaj-
no pogodbo za nepremičnino, ki je predmet 
javnega poziva. Občina Kobarid lahko brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla ustavi postopke 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri 
čemer se ponudnikom vrne plačana varšči-
na, ter stroški v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

VII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-

senti na Občini Kobarid, tel. 05/389-92-00 
(vsak delovni dan med 9. in 10. uro), faks: 
05/389-92-11 ali e-mail: obcina@kobarid.si.

Ogled nepremičnine je mogoč po pred-
hodnem dogovoru, najkasneje tri dni pred 
iztekom roka za oddajo ponudb.

Na sedežu občine je možno prido-
biti obrazec izjave o strinjanju s pogoji in 
obrazec o vezanosti ponudnika. Navedena 
obrazca sta objavljena tudi na spletni strani 
občine.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Občine Kobarid: www.
kobarid.si.

Občina Kobarid

Št. 478-030/2012-001 Ob-5199/12
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljan-

ska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 

Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 9. 
2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Občine Gorenja vas - Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Po-

ljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas.

II. Predmet prodaje
Prodaja poslovnega prostora v Gospo-

darski coni Todraž, Todraž 1, 4224 Gorenja 
vas, parc. št. 843/8, k.o. 2058 Dolenja Do-
brava (ID3855671), v izmeri: poslovni pro-
stor 251 m2, dvorišče 503 m2.

Zemljiško knjižno stanje nepremičnine je 
urejeno, nepremičnina je komunalno opre-
mljena.

III. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša 

105.000,00 EUR. Prodaja nepremičnine pod 
ceno, nižjo od izklicne, ni možna.

V izklicni ceni ni zajet davek na promet 
z nepremičninami (2 %). Davek na promet 
z nepremičninami in stroške zemljiško-
knjižnega vpisa lastninske pravice plača 
kupec. Stroške notarske overitve pogodbe 
nosi prodajalec.

IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro po-
nudnika je najvišja ponujena cena. V prime-
ru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto 
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna 
pogajanja.

V. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dol-

žni najkasneje dva dni pred rokom, ki ve-
lja za oddajo ponudbe, vplačati varščino 
v višini 5 % ponujene cene na transakcijski 
račun Občine Gorenja vas - Poljane, šte-
vilka 01227-0100007212, odprt pri Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila, ob-
močna enota Kranj, ter obvezno navesti 
namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa 
navesti model 00, sklic 601. Izbranemu po-
nudniku bo varščina brezobrestno všteta 
v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo var-
ščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po 
končanem izboru najugodnejšega ponudni-
ka. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni 
sestavni del ponudbe.

VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– fizične osebe in samostojni ponudniki 

morajo v ponudbi navesti naslednje podat-
ke: ime in priimek, naslov stalnega ter za-
časnega bivališča, EMŠO, davčno številko 
in številko TRR,

– pravne osebe morajo v ponudbi nave-
sti naslednje podatke: naziv in sedež, davč-
no številko, matično številko, številko TRR 
ter podatke o zakonitem zastopniku,

– navedbo ponujene cene za nepremič-
nino na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na 
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na 
spletnih straneh občine,

– poslovni načrt s predstavitvijo razvoja 
dejavnosti ponudnika v poslovnem prostoru, 
ki je predmet prodaje, z naslednjo vsebi-
no: opis dejavnosti, vzrokov zanjo, finančna 
konstrukcija razvoja dejavnosti (viri financi-
ranja in predvidena uporaba virov), časovni 
plan, trenutno stanje zaposlenih delavcev 
ter načrt zaposlovanja novih delavcev, vpliv 
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razvoja dejavnosti na poslovanje podjetja. 
Če poslovni načrt ne bo izkazoval izpolnje-
vanja vseh obveznosti iz drugega odstavka 
VII. točke tega javnega poziva, se bo ponud-
ba štela za neustrezno.

Ponudbi je potrebno tudi priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi 

poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti 

kopijo izpisek iz AJPES, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz 
registra Davčne uprave RS, fizične osebe 
potrdilo o državljanstvu,

– pisno izjavo, da so ponudniku jasne 
vse točke iz tega javnega zbiranja ponudb 
ter da se z njimi strinja in da sprejema vse 
pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblašče-
na oseba ponudnika.

Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zah-
tevanih sestavin, se bo štela za neustrezno 
in bo izločena iz nadaljnjega postopka.

VII. Dodatni pogoji prodaje
– nepremičnina se prodaja po načelu vi-

deno – kupljeno; poznejše reklamacije se 
ne upoštevajo;

– prodajalec lahko brez kakršnekoli od-
škodninske odgovornosti do sklenitve prav-
nega posla ustavi postopek prodaje, ne da 
bi za to navedel razloge, pri čemer se ponu-
dnikom vrne plačana varščina. Obveznost 
prodajalca, da sklene pogodbo s ponudni-
kom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je 
izključena;

– izbrani ponudnik mora najkasneje 
v 15 dneh po opravljeni izbiri (od prejema 
obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogod-
be) s prodajalcem skleniti kupoprodajno po-
godbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu 
z določbami tega javnega poziva. Če kupec 
v navedenem roku ne podpiše pogodbe, ve-
lja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem 
primeru ima prodajalec pravico obdržati 
dano varščino;

– celotno kupnino bo kupec poravnal 
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR 
prodajalca. Rok plačila je bistvena sestavina 
pravnega posla;

– zemljiško knjižno dovolilo za vpis la-
stninske pravice na nepremičnini v zemljiško 
knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu 
celotne kupnine;

– dana ponudba veže ponudnika še 
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb;

– prodajalec si bo s kupoprodajno po-
godbo izgovoril odkupno pravico, da je pri 
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet 

tega javnega povabila, kupec dolžan nepre-
mičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu 
(Občini Gorenja vas - Poljane; odkupnemu 
upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji, 
kot jo Občina Gorenja vas - Poljane prodaja 
kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez obre-
sti). Občina Gorenja vas - Poljane bo lahko 
to odkupno pravico uveljavljala v 10 letih po 
podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica 
pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi. V prime-
ru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine 
se bodo le-ta ocenila po sodno zapriseženem 
cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine;

– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne 
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpi-
snega roka ali v nasprotju s tem razpisom 
oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upo-
števale.

S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel 
tudi naslednje obveznosti:

– da bo na kupljeni lokaciji opravljal sto-
ritveno ali pro izvodno – predelovalno dejav-
nost ter da bo v ta namen zaposlil nove de-
lavce skladno z načrtom zaposlovanja novih 
delavcev iz poslovnega načrta iz točke VI. 
tega javnega poziva;

– da bo sam nosil vse stroške, povezane 
z morebitno adaptacijo kupljenih prostorov.

Obveznosti iz te točke so bistveni se-
stavni del kupoprodajne pogodbe in njihova 
kršitev je podlaga za odstop prodajalca od 
sklenjen pogodbe.

VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če 

bo prispela najkasneje do 28. 1. 2013 do 
10. ure na naslov: Občina Gorenja vas - 
Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: 
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepre-
mičnin« in polni naslov ponudnika. Javno 
odpiranje ponudb bo 28. 1. 2013 ob 12. uri, 
v sejni sobi na sedežu prodajalca. Pred-
stavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pisnim po-
oblastilom ponudnika.

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obve-
ščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

IX. Dodatne informacije: zainteresirani 
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše in-
formacije o nepremičninah, ki se prodajajo, 
pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splo-
šne in pravne zadeve, na tel. 04/518-31-24. 
Ogled nepremičnin je mogoč po predho-
dnem dogovoru.

Občina Gorenja vas - Poljane
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Št. 101-14/2012/4 Ob-5127/12
Sindikat ABK INT, katerega pravila sin-

dikata so bila sprejeta v hrambo z odločbo 
upravnega organa št. 013-10/94-1, z dne 
6. 5. 1994 in so bila vpisana v evidenco 
statutov sindikatov pod zaporedno št. 91, 
spremembe z odločbo 013-4/2002-10, z dne 
29. 5. 2002 pod zaporedno št. 91 A, se 
z dnem 3. 12. 2012 izbriše iz evidence sta-
tutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-5160/12
Gradbeno podjetje Gomboc, d. o. o. – 

v likvidaciji, Noršinska ulica 31, 9000 Mur-
ska Sobota, skladno določilom Zakona 
o gospodarskih družbah, objavljam poziv 
upnikom, da prijavijo svoje terjatve do druž-
be Gradbeno podjetje Gomboc, d.o.o. – v li-
kvidaciji, Noršinska ulica 31, 9000 Murska 
Sobota, v roku 30 dni po objavi tega poziva 
v Uradnem listu RS.

Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa 
dokazila, ki utemeljujejo obstoj te terjatve.

Gradbeno podjetje Gomboc, d.o.o. –  
v likvidaciji

Likvidacijski upravitelj
Jožef Gomboc, univ. dipl. inž. gradb., 

inž. geod.

 Ob-5163/12
Revija Park, medijski projekti – v likvi-

daciji, Prešernov trg 6, 8000 Novo mesto, 
na podlagi sklepa o vpisu redne likvidacije 
z dne 11. 12. 2012 in 412. člena ZGD-1 
objavlja

poziv upnikom

Vse upnike zavoda Revija Park, medijski 
projekti – v likvidaciji, pozivamo, da prijavijo 
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave 
tega poziva v Uradnem listu RS.

Prijave terjatve je skupaj z ustrezno do-
kumentacijo potrebno predložiti likvidacij-
skemu upravitelju na naslov: Revija Park, 
medijski projekti – v likvidaciji, Prešernov 
trg 6, 8000 Novo mesto.

Revija Park, medijski projekti  
– v likvidaciji

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-5159/12
Hannes Gailer, direktor družbe INTER-

CEMENT, upravljanje naložb d.o.o., Dunaj-
ska cesta 63, 1000 Ljub ljana, matična št.: 
1554760000 (v nadaljevanju: »družba«), na 
podlagi 520. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) objavlja sklep o zmanjša-
nju osnovnega kapitala družbe.

Osnovni kapital družbe v višini 
86.825.188,01 EUR se, po postopku redne-
ga zmanjšanja osnovnega kapitala, zmanjša 
za znesek 18.100.000,00 EUR, tako da po 
zmanjšanju znaša 68.725.188,01 EUR.

Osnovni vložki edinega družbenika druž-
be se znižajo sorazmerno glede na njihov 
poslovni delež v družbi, pri čemer poslovni 
deleži edinega družbenika družbe ostanejo 
nespremenjeni.

Direktor družbe v skladu s prvo alinejo 
drugega odstavka 520. člena ZGD-1 poziva 
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavi-
jo, ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem 
osnovnega kapitala.

INTERCEMENT,  
upravljanje naložb d.o.o.  

Hannes Gailer  
direktor

 Ob-5215/12
Družba Goodyear Dunlop Sava Tires, 

pro izvodnja pnevmatik, d.o.o., Škofje-
loška cesta 6, 4000 Kranj, matična šte-
vilka 1196367000, na podlagi drugega 
odstavka 520. člena ZGD-1 drugič obja-
vlja, da je edini družbenik družbe Good-
year Dunlop Tires Europe b.v., Strawin-
skylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Nizo-
zemska dne 19. 11. 2012 sprejel naslednji 
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala 
družbe

1. Zmanjšanje osnovnega kapitala druž-
be

1.1. Edini družbenik sprejme sklep 
o zmanjšanju osnovnega kapitala.

1.2. Osnovni kapital družbe se efektivno 
zmanjša iz sedanjih 63.821.297,00 EUR za 
50.000.000,00 EUR, tako, da po izvedenem 
zmanjšanju znaša 13.821.297,00 EUR.

1.3. Zmanjšanje osnovnega kapitala se 
izvrši efektivno z izplačilom zneska v viši-
ni 50.000.000,00 EUR edinemu družbeniku 
družbe najkasneje v roku 15 dni po vpisu 
zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni re-
gister.

1.4. Poslovodstvo družbe je dolžno 
v Uradnem listu RS dvakrat objaviti sklep 
o zmanjšanju osnovnega kapitala ter 
upnike v skladu z določbo drugega od-
stavka 520. člena Zakona o gospodarskih 
družbah v objavi pozvati, da se zglasijo pri 
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala. Direktor mora 
upnike, ki so družbi znani, pozvati nepo-
sredno.

1.5. Poslovodstvu se naloži, da na pod-
lagi tega sklepa sprejeto zmanjšanje osnov-
nega kapitala prijavi za vpis v sodni register 
nemudoma potem, ko bodo izpolnjeni po-
goji iz tretjega odstavka 520. člena Zakona 
o gospodarskih družbah in bo od zadnje 
objave predmetnega sklepa o zmanjšanju 
osnovnega kapitala preteklo eno koledarsko 
leto ter bodo odnosi z upniki urejeni.

Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo 
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala družbe.

Goodyear Dunlop Sava Tires, pro-
izvodnja pnevmatik, d.o.o.

Ryckaert Bastiaan – prokurist

Sklici skupščin 

 Ob-5171/12
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta delniške družbe Pla-
ma-pur d.d. Podgrad, upravni odbor sklicuje

19. sejo skupščine
delničarjev delniške družbe  

Plama-pur d.d. Podgrad,
ki bo v torek, dne 22. 1. 2013, ob 15. uri, 

v sejni sobi družbe S.T. Hammer d.o.o., Šu-
bičeva ulica 3, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.

Predlog sklepa št. 1.1:
Skupščina izvoli predlagane organe 

skupščine.
2. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa št. 2.1.:
Delnice družbe Plama-pur d.d. Pod-

grad, Podgrad 17, 6244 Podgrad z oznako 
POPG, se umaknejo z organiziranega trga 
vrednostnih papirjev. Družba Plama-pur d.d. 
Podgrad izjavlja, da bo od delničarjev druž-
be, ki nasprotujejo umiku delnic z organizi-
ranega trga vrednostnih papirjev, na njihovo 
zahtevo prevzela njihove delnice za primer-
no denarno odkupnino v višini 17,00 EUR 
za delnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Predlog sklepa št. 3.1.:
Od ugotovljenega bilančnega dobička na 

dan 31. 12. 2011, se za dividende nameni 
343.399,00 EUR (0,50 EUR bruto na del-
nico), preostali del dobička ostane neraz-
porejen.

Do izplačila dividend so upravičeni del-
ničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih 
v centralnem registru vrednostnih papirjev 
pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi 
d.d. na dan 27. 1. 2013. Družba bo dividen-
de izplačala najpozneje v 60 dneh po spre-
jemu sklepa na skupščini.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 4.1:
Skupščina sprejema predlagane spre-

membe statuta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem 
na vpogled v tajništvu družbe vsak delov-
ni dan, med 11. in 13. uro, od dneva ob-
jave sklica skupščine, do vključno dneva 
zasedanja skupščine. Prav tako je gradi-
vo dostopno na spletnih straneh družbe, 
www.plama-pur.si. Podatki iz tretjega od-
stavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na 
spletni strani družbe.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. V skladu s tretjim odstav-
kom 298. člena ZGD-1 bodo objavljene tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede ka-
terih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine. Delničarji lahko zahteve za do-
datne točke dnevnega reda družbi pošljejo 
tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: 
skupscina@plama-pur.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Na enak način kot ta sklic skupščine bodo 
objavljeni tisti predlogi delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi 
tega sklica skupščine in ki bodo izpolnje-
vali pogoje iz prvega odstavka 300. člena 
ZGD-1.

Objave gospodarskih družb
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Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničar lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporoči po elektronski 
pošti, in sicer na elektronski naslov: skup-
scina@plama-pur.si.

Delničarji lahko svojo pravico do obve-
ščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 ure-
sničujejo na skupščini.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev na dan 18. 1. 2013, njihovi 
pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za 
uresničevanje glasovalne pravice po po-
oblaščencu je dostopen na spletni strani 
družbe. Pooblastilo je lahko posredovano 
družbi po elektronski pošti (skupscina@pla-
ma-pur.si), in sicer v skenirani obliki kot 
priponka. Družba si pridržuje pravico do 
preveritve avtentičnosti delničarja oziroma 
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po 
elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice delničarjev, 
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je 
pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na 
sedež družbe najkasneje do 18. 1. 2013. 
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

V primeru, da ob napovedanem času 
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 15.30, v istih 
prostorih. V tem primeru bo skupščina sklep-
čna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Plama-pur d.d. Podgrad
Upravni odbor

 Ob-5180/12
V skladu z določili statuta družbe Is-

kra Telekom Holding d.d., Ljub ljanska 
cesta 24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje

13. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 23. 1. 2013 ob 9. uri, 

v prostorih Iskratel d.o.o., Ljub ljanska 24 a, 
Kranj z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine, izvolitev delovnih teles 
in predstavitev notarja.

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se izvoli Viktorija Vehovec. Seji bo pri-
sostvovala vabljena notarka Marija Murnik.

2. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predloga sklepa: za nadomestnega čla-
na nadzornega sveta se do 10. 9. 2013 
imenuje Mitja Jelnikar.

Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be s predlogi sklepov k točkam dnevnega 
reda je vsem delničarjem na vpogled na 
sedežu družbe PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin, 
vsak delovni dan od dneva objave dalje, 
med 9. in 10. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

imetniki navadnih delnic, sami ali po poo-
blaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti 
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi poo-
blaščenci morajo svojo udeležbo na skup-
ščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri 
dni pred sejo.

Glasovanje na skupščini k vsaki točki 
dnevnega reda bo javno z dvigom rok.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom 

podajo svoje morebitne nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obli-
ki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine.

Iskra Telekom Holding d.d.  
direktorica družbe  
Viktorija Vehovec
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Izvršbe

VL 77939/2010 Os-5083/12
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 

2000 Maribor, je dne 8. 10. 2012, s pričet-
kom ob 15. uri v zadevi VL 77939/2010 pri 
Okrajnem sodišču v Mariboru, zoper dol-
žnika 1. Turnšek Robert, 2. Turnšek Lilija-
na, Kardeljeva cesta 76, Maribor, za upnika 
Kommunio d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljub-
ljana, v kraju Kardeljeva cesta 76, Maribor, 
ob prisotnosti Roberta Turnšek, opravil ru-
bež nepremičnin: stanovanje – dvosobno 
stanovanje v 4. nadstropju večstanovanjske 
hiše na naslovu Kardeljeva 76 v Mariboru, 
številka stavbe 169, stanovanje 220. Sta-
novanje obsega 56,10 m2, s pripadajočim 
balkonom, stavba v k.o. 678 Spodnje Rad-
vanje, št. parc. 431.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 28. 11. 2012

In 427/2005 Os-5084/12
V izvršilni zadevi upnika Banka Sparkas-

se d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana - do-
stava, ki ga zastopa odv. Peter Žagar, Du-
najska 10, Ljub ljana, zoper dolžnika Ernest 
Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor; Samo 
Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor; Sonja 
Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor; Mikro-
sag Nova svetovanje in gradbeništvo d.o.o., 
Smetanova ul. 33, Maribor, zaradi izterjave 
137.116,29 EUR s pp, se na podlagi skle-
pa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, 
opr. št. In 427/2005 z dne 1. 6. 2011 zarubi 
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer stanovanje št. 3, v 1. nadstropju 
stavbe na Kajuhovi ulici 5 v Mariboru, stoječi 
na parceli št. 1294/1, k.o. Koroška vrata, 
v izmeri 80,19 m2, last dolžnika Ernesta Sa-
gadinja do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 19. 11. 2012

In 1255/2011 Os-5100/12
V izvršilni zadevi upnika BKS Bank 

AG, Dunajska cesta 161, Ljub ljana, ki ga 
zastopa odv. Borut Rangus, Resljeva 25, 
Ljub ljana, zoper dolžnico Vesno Selinšek, 
Tržaška c. 38, Vrhnika, Alaga Ajdinović, 
Tržaška c. 38, Vrhnika, zaradi izterjave 
4.525,31 EUR s pp, se na podlagi sklepa 
o izvršbi, opr. št. In 1255/2011 z dne 9. 8. 
2011 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, stanovanje številka 5, 
na podstrešju večstanovanjske stavbe na 
naslovu Kettejeva ulica 7 v Mariboru, v iz-
meri 23,55 m2, s pripadajočim kletnim pro-
storom, v izmeri 5,80 m2, ki stoji na parc. 
št. 1273, k.o. Tabor v lasti dolžnice Vesne 
Selinšek, do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 3. 12. 2012

VL 55746/2011 Os-5126/12
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyr-

ševa 4, Maribor, je dne 30. 11. 2012, 
s pričetkom ob 10. uri v zadevi opr. št. VL 
2011/55746, Okrajno sodišče v Mariboru zo-
per dolžnika Zorić Petra, Turnerjeva ulica 7, 

2000 Maribor, EMŠO 1412971362308 za 
upnika Kommunio d.o.o., podružnica Mari-
bor, Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, ma-
tična št. 5778638003, davčna št. 44041209 
v kraju Ulica Staneta Severja 3, Maribor pri 
dolžniku opravila rubež nepremičnin: sta-
novanje št. 21, stavba št. 1320, v skupni 
izmeri 39,45 m2, v 5. nadstropju večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Ulica Staneta 
Severja 3, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

N 308/2011 Os-5123/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okraj-

nem sodniku Andreju Brezniku, v nepravdni 
zadevi predlagateljev: Vsi etažni lastniki 
objekta Mucherjeva ulica 4, v Ljub ljani, ki 
jih po pooblastilu zastopa Vladimir Čadež, 
Mucherjeva ulica 4, Ljub ljana, zoper na-
sprotne udeležence: 1. Imos, projektiranje, 
inženiring, tehnično svetovanje in gradnje 
d.d., Ljub ljana, Fajfarjeva ulica 33, Ljub-
ljana, kot pravni naslednik ZK lastnika Imos 
Inženiring d.d., Linhartova cesta 13, Ljub-
ljana, 2. Nada Šefic, Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 3. Milan Marinič, Vladimira Nazo-
ra 16, HR-47000 Karlovac, 4. Lenka Cun-
der, Dunajska cesta 217, Ljub ljana, 5. Met-
ka Slabe, Tesarska ulica 4, Ljub ljana, 
6. Ciril Tominc, Podlože 72, Ptujska gora, 
7. Vinko Ježovnik, Migojnice 4/b, Griže, 
8. Primož Cunder, Čerinova ulica 9, Ljub-
ljana, 9. Stanko Marinič, Dolena 8, Ptujska 
gora, 10. Rudolf Tominc, Pleterje 66, Lo-
vrenc na Pohorju, 11. Lori Birsa, Šercerjeva 
cesta 17, Velenje, 12. Matjaž Cunder, Du-
najska cesta 217, Ljub ljana, 13. Pavla Ko-
vač, Savinjska cesta 71, Žalec, 14. Anica 
Kokol, Maistrova ulica 14, Ptuj, 15. Jelena 
Kšela, Razlagova 15, Maribor, 16. Alojzi-
ja Podgoršek, Dolena 34, Ptujska gora, 
17. Franc Marinič, Dolena 9, Ptujska gora. 
18. Marija Kainz, Petrovče 100, Petrov-
če, 19. Anka Dremelj, Prijateljeva ulica 12, 
Ljub ljana, 20. Adela Bratušek, Podlože 70, 
Ptujska gora, 21. Marija Marinič, Spodnja 
Hajdina 29, Hajdina, 22. Franc Ježovnik, 
Migojnice 4, Griže, 23. Tanja Schmitzber-
ger, Vošnjakova 10, Ljub ljana, 24. Matevž 
Bergman, Pod akacijami 56, Ljub ljana, 
25. Jernej Bergman, Slovenska cesta 55, 
Ljub ljana, 26. Zdravko Sušnik, Zg. Por-
čič 65/b, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 
27. Majda Kobale, Smetanova ulica 68/a, 
Maribor, 28. Frančišek Marinič, Dolena 9, 
Ptujska gora, 29. Karla Božič, Erjavčeva 6, 
Nova Gorica, zaradi vzpostavitve etažne 
lastnine, in vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine, dne 27. 11. 2012 izdalo sklep 
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, menjalne pogodbe z dne 
29. 3. 1993, sklenjene med Miroslavom 
Nikoličem in Milenkom Damjanovičem, 
za nepremičnino – stanovanje št. 9 v 1. 

nadstropju (3. etaži) s shrambo v kleti (1. 
etaži), ki se nahaja v zgradbi z naslovom 
Mucherjeva ulica 4, Ljub ljana, v skupni iz-
meri 48,65 m2 površine.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra-
vic na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri na-
slovnem sodišču izpodbijajo pravilnost ozi-
roma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za 
vknjižbo lastninske pravice v korist predla-
gateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 27. 11. 2012

N 30/2012 Os-5142/12
Okrajno sodišče v Radovljici je v ne-

pravdni zadevi predlagatelja Ivana Lipuš, 
Hochplattenstrasse 2/a, Rosenheim 83026, 
Nemčija, ki ga zastopa odvetnica mag. Ta-
tjana Gregorc iz Radovljice in ostalih eta-
žnih lastnikov stavbe, zoper nasprotnega 
udeleženca Občina Radovljica, Gorenjska 
cesta 19, Radovljica, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, dne 30. 11. 2012, izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve 
zemljiško knjižne listine, kupoprodajne po-
godbe z dne 8. 11. 1991, sklenjene med 
Verigo d.o.o. Lesce, ki jo zastopa v.d. di-
rektor Miro Ulčar, kot prodajalko in Slavkom 
Lipušem, EMŠO: 2906921500080, Vodni-
kova 6, Lesce, kot kupcem, s katero je 
kupec ob prodajalca za kupnino v znesku 
317.728,00 SLT kupil stanovanje št. 5, v II. 
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu 
Vodnikova 6, Lesce.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pra-
vic na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave oklica in na 
oglasni deski sodišča, z ugovorom pri na-
slovnem sodišču izpodbijajo pravilnost ozi-
roma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za 
vknjižbo lastninske pravice v korist predla-
gatelja postopka.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 4. 12. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

N 16/2011 Os-5072/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodnici 

Eriki Vrščaj Spudič v nepravdnem postopku 
zaradi delitve solastnine predlagateljic Vere 
Biličič, Črnomelj, Ulica 21. oktobra 15 in 
Mirjane Milek, Metlika, Ulica 1. maja 2, ki 
ju zastopa odvetniška družba Škerlj d.o.o., 
Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1, zoper na-
sprotne udeležence Predraga Vrlinića, Be-
ograd, Vinogradski Venac 26, Srbija, Vi-
šeslavo Vrlinić Beograd, Strumička 90/25, 
Srbija, in Nebojšo Vrlinića, Novi Beograd, 
Palmira Tolatija 42/017, Srbija, v skladu 
s 4. in 5. točko 82. člena Zakona o prav-

Objave sodišč
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dnem postopku s sklepom dne 30. 11. 2012 
tretjemu nasprotnemu udeležencu Nebojši 
Vrliniću, z zadnjim znanim bivališčem Novi 
Beograd, Palmira Tolatija 42/017, Srbija, 
postavilo začasnega zastopnika odvetnika 
Luko Jukiča, Črnomelj, Zadružna cesta 16.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tretjega nasprotnega udeleženca vse do 
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec 
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne bo 
sporočil, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 30. 11. 2012

I 136/2009 Os-4701/12
Dolžniku Štefanu Bukovcu, neznanega 

bivališča, se za začasnega zastopnika po-
stavi odvetnik Gorazd Balažic, Slomškova 
ulica 41, 9000 Murska Sobota.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Lendavi  
dne 25. 10. 2012

I 96/2010 Os-4702/12
Dolžniku Darku Frimu, neznanega bi-

vališča, se za začasnega zastopnika po-
stavi odvetnik Gorazd Balažic, Slomškova 
ulica 41, 9000 Murska Sobota.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Lendavi  
dne 25. 10. 2012

VL 58848/2011 Os-5053/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Intesa Sanpaolo Card proce-
siranje plačilnih kartic in razvoj d.o.o., Slo-
venčeva ulica 24, Ljub ljana, proti dolžniku 
Mateju Zadravec, Dolenje pri Jelšanah 64, 
Jelšane, ki ga zastopa odv. Rok Jenko, 
Gubčeva 7, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 
6.034,51 EUR, sklenilo:

dolžniku Mateju Zadravec, Dolenje pri 
Jelšanah 64, Jelšane, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Rok 
Jenko, Gubčeva 7, Ilirska Bistrica.

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 3. 9. 2012

VL 106965/2012 Os-5132/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delni-
ška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 3, 
Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, 
Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku 
Jerneju Bombek, Polenci 37/A, Polenšak, ki 
ga zastopa odv. Helena Neudauer, Cankar-
jeva 7, Ptuj, zaradi izterjave 8.875,90 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Jerneju Bombek, Polenci 37/A, 
Polenšak, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnica Helena Neudauer, Cankarjeva 7, 
Ptuj.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen po-
oblaščenec 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 6. 12. 2012

In 31/2010 Os-5074/12
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po 

okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni za-
devi upnika Antona Novak, Bakovci, Ulica 
ob Muri 31, Murska Sobota, ki ga zastopa 
Jože Korpič, odvetnik v Murski Soboti, zo-
per dolžnika Leopolda Schandroch, Maria-
hilfplatz 28, 81514 München, Nemčija, zara-
di izterjave 1.669,17 EUR s pp, dne 24. 10. 
2012 sklenilo:

dolžniku se v predmetni zadevi na pod-
lagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju – ZIZ, postavlja začasni zastopnik od-
vetnik Oskar Šooš, Slovenska 42, Murska 
Sobota, ki ima v tem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika dolžnika, 
dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti  
dne 24. 10. 2012

1460 I 190/2009 Os-4452/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni 

zadevi upnika Javni jamstveni in preživnin-
ski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljub ljana 
- dostava, proti dolžnici Zlati Sušnik, Neža 
26/B, Trbovlje, zaradi izterjave 1.270 EUR 
sklenilo:

dolžnici Zlati Sušnik, Neža 26/B, Trbo-
vlje, se v tem izvršilnem postopku postavi 
začasnega zastopnika odv. Iztoka Šubaro, 
odvetnika iz Trbovelj.

O postavitvi začasnega zastopnika se 
obvesti CSD Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler ona ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse 
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 18. 11. 2009

Oklici dedičem

D 179/2011 Os-4531/12
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-

ski postopek po Alojziji Bizjak, neznanega 
bivališča, rojeni 27. 6. 1899, poročeni Vodo-
pivec, ki je bila razglašena za mrtvo s skle-
pom Okrajnega sodišča v Ajdovščini opr. št. 
N 22/2008 z dne 17. 9. 2009, in kot datum 
smrti določen 28. 6. 1969.

Po podatkih, s katerimi sodišče razpo-
laga, je bila zapustnica poročena, vendar 

je mož umrl pred njo. Imela je sina Cvet-
ka, rojenega 1920, ki je z zapustnico odšel 
v Egipt, v Aleksandrijo in med II. svetovno 
vojno služil v angleški vojski. Drugih podat-
kov o njem, drugih otrocih ali o morebitnih 
potomcih ni.

Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, kot dediči I. 
dednega reda – zapustničine otroke oziro-
ma njihove potomce, da se v enem letu od 
objave tega oklica v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in sodni deski tega sodišča pri-
glasijo sodišču. Po poteku navedenega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljeva-
lo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 11. 10. 2012

D 195/2011 Os-4532/12
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-

ski postopek po dne 6. 10. 1870 umrlem An-
dreju Kravosu, od Matija, rojen 20. 8. 1810, 
iz Skrilj 30.

Zapustnik je bil poročen s Terezijo Bav-
con. Imela sta pet otrok: hčerko Jožefo, 
hčerko Marijano, hčerko Katarino, sina 
Franca in hčerko Marijo. Sodišče je prido-
bilo podatke o potomcih hčerke Katarine, 
rojene Kravos, poročene Trošt, medtem ko 
s podatki o ostalih otrocih zapustnika in nji-
hovih potomcih ne razpolaga.

Ker ni podatkov o vseh dedičih zapu-
stnika in ti sodišču tudi niso znani, sodišče 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se v enem letu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slo-
venije in sodni deski tega sodišča, priglasijo 
sodišču. Po poteku navedenega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 12. 10. 2012

D 7/2012 Os-4533/12
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapu-

ščinski postopek po dne 12. 11. 1963 umr-
lem Francu Pangercu, sin Andreja Panger-
ca in Ane Mohorčič, rojen 17. 12. 1893, iz 
Manč 9.

Zapustnik je bil samski in brez otrok. 
Imel je brata Janeza Pangerca, ki pa je umrl 
že pred zapustnikom, brez otrok. Starša za-
pustnika Andrej Pangerc in Ana Mohorčič, 
sta umrla že pred zapustnikom. Sodišče je 
pridobilo podatke o dedičih zapustnika po 
mamini strani, medtem ko s podatki o de-
dičih zapustnika po očetovi strani ne raz-
polaga.

Ker ni podatkov o dedičih zapustnika po 
očetovi strani in ti sodišču tudi niso znani, 
sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se v enem letu od 
objave tega oklica v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in sodni deski tega sodišča, 
priglasijo sodišču. Po preteku navedenega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo in zadevo zaključilo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 12. 10. 2012

D 329/2011 Os-4790/12
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapu-

ščinski postopek po pokojnem: Karol Var-
lec, rojenem 4. 7. 1931, nazadnje stanujo-
čem Pišece 54a, Pišece, ki je umrl 23. 8. 
2011.
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Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem, da se 
priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica. Po poteku na-
vedenega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 6. 11. 2012

D 52/2012 Os-4243/12
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Štefanu 
Kokol, rojenem 13. 12. 1939, nazadnje sta-
nujočem Mariborska cesta 36, Sv. Trojica 
v Slovenskih goricah, ki je umrl dne 12. 3. 
2012.

Sodišče je ugotovilo, da je bil pokojni 
razvezan in je zapustil pet otrok, kateri so 
se vsi dedovanju odpovedali. Prav tako so 
se dedovanju odpovedali zapustnikovi bratje 
in sestre.

Ker sodišču ni znano, ali so še drugi 
dediči, s tem oklicem pozivamo vse tiste, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem Kokol Štefanu, da se priglasijo 
Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu 
od objave tega oklica.

Za začasnega skrbnika zapuščine je so-
dišče določilo Lidijo Krebl Vukovič, višjo pra-
vosodno svetovalko, pri Okrajnem sodišču 
v Lenartu, ki bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Lenartu  
dne 14. 9. 2012

D 126/2011 Os-4499/12
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu 
Kraner, rojenem 6. 4. 1940, nazadnje sta-
nujočem Ilaunigova ulica 21, Lenart v Slo-
venskih goricah, ki je umrl dne 9. 8. 2011.

Sodišče je ugotovilo, da je pokojni živel 
v izvenzakonski skupnosti in je zapustil dva 
otroka, kateri so se vsi dedovanju odpo-
vedali.

Ker sodišču ni znano, ali so še drugi 
dediči, s tem oklicem pozivamo vse tiste, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem Jožefu Kranerju, da se priglasijo 
Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu 
od objave tega oklica.

Za začasnega skrbnika zapuščine je so-
dišče določilo Lidijo Krebl Vukovič, višjo pra-
vosodno svetovalko, pri Okrajnem sodišču 
v Lenartu, ki bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Lenartu  
dne 10. 10. 2012

D 165/2012 Os-4602/12
Pri Okrajnem sodišču v Litiji, Jerebo-

va 14, Litija, poteka zapuščinski postopek 
po pokojnem Antonu Zgonc, roj. 23. 9. 1868, 
umrl 24. 9. 1938, nazadnje stan. Klanec pri 
Gabrovki 8, Gabrovka.

Sodišče poziva dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica prijavijo 
sodišču kot dediči in sporočijo svoje seda-
nje osebne podatke in naslove bivališča. 

Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi razpolo-
žljivih podatkov.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 17. 10. 2012

II D 2220/2011 Os-4760/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Antonu Hoče-
var, roj. 9. 8. 1914, umrl leta 1945, nazadnje 
stanujoč Naredi 5, Rob, Velike Lašče, ne-
znanega državljanstva.

Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik 
ob smrti samski, brez potomcev, starši so 
umrli pred njim, pokojni pa so tudi njegovi 
bratje in sestre. Sodišču niso znani vsi bratje 
in sestre pokojnega, oziroma njihovi dediči, 
in sicer dediči pok. Alojza Hočevarja, roj. 
12. 4. 1889, umrlega 5. 2. 1960, dediči pok. 
Frančiška Hočevarja, roj. 9. 4. 1903, umrl 
4. 6. 1926, ter zap. sestra Karolina Knavs, 
roj. 2. 5. 1911, oziroma njeni dediči.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) nave-
dene neznane dediče ter vse ostale, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine po pok. 
Antonu Hočevarju poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščin-
ski postopek nadaljevalo ter opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 23. 10. 2012

I D 99/2012 Os-4382/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi 

pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 
26. 11. 2011 umrlem Feliksu Bogatinu, roj. 
9. 9. 1962, državljanu RS, razvezanem, na-
zadnje stanujočem Titova cesta 24, Maribor, 
pride kot dedinja I. dednega reda v poštev 
tudi zap. hči Jasmina, neznanega priimka, ki 
bi naj stanovala v Ribnici na Pohorju, oziro-
ma njeni potomci.

Sodišče zato poziva dediče I. dedne-
ga reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do zapuščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 1. 10. 2012

D 244/2011 Os-1542/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek za kasneje najdeno premoženje po dne 
3. 7. 1972 umrli Fröhlich Mariji, roj. 12. 8. 
1897, nazadnje stanujoči Selo pri Bledu 52.

Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se 
jih poziva, da v roku enega leta od objave 
tega oklica lahko uveljavljajo dedno pravico, 
ker bo sicer odločeno na podlagi podatkov 
v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 26. 1. 2012

D 252/2011 Os-1543/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek za kasneje najdeno premoženje po dne 
30. 5. 1966 umrlem Plemelj Francu, roj. 
23. 11. 1888, nazadnje stanujočem Selo pri 
Bledu št. 48, Bled.

Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se 
jih poziva, da v roku enega leta od ob-
jave tega oklica lahko uveljavljajo dedno 

pravico, ker bo sicer odločeno na podlagi 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 26. 1. 2012

D 167/2012 Os-4334/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 3. 1. 1990 umrli Veber Marici 
– Mariji, roj. 6. 12. 1918, nazadnje stanujoči 
Spodnje Gorje št. 56.

Zakoniti dediči v drugem redu in nasle-
dnjih po zapustnici niso znani. Zato se jih 
poziva, da v roku enega leta od objave tega 
oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo 
odločeno na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 19. 9. 2012

D 246/2012 Os-4603/12
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je 

v teku zapuščinski postopek po pokojnem 
Antonu Baranji, umrlem 8. 5. 2012, rojenem 
3. 2. 1951, nazadnje stanujočem Ulica tal-
cev 36, Zagorje ob Savi.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine po pokojnem Antonu Ba-
ranji, rojenem 3. 2. 1951, da se priglasijo 
Okrajnemu sodišču v Trbovljah v enem letu 
od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 19. 10. 2012

D 10/2011 Os-4648/12
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščin-

ski postopek pod opr. št. D 140/2011, po 
pokojnem Francu Zalarju, roj. 30. 6. 1932, 
umrlem 8. 11. 2010, nazadnje stanujočem 
Cesta na grič 48, Brezovica.

Sodišče poziva s tem oklicem tiste, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču, v roku enega leta od 
objave tega oklica. Oklic bo objavljen tudi na 
sodni deski in spletni strani sodišča.

Po preteku roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo in izdalo sklep o de-
dovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki  
dne 9. 10. 2012

Oklici pogrešanih

N 16/2012 Os-5081/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na pod-

lagi predloga predlagatelja Jožefa Gomba-
ča, Zarečje 32, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga 
zastopa skrbnik za poseben primer Miro-
slav Gombač, vodi nepravdni postopek za 
razglasitev pogrešane za mrtvo, in sicer 
za Josipino Gombač, rojeno 19. 2. 1905, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Zarečje 23, 
Ilirska Bistrica, v zemljiški knjigi: Jožefa 
Grilj, Calle Udoando št. 3951 Lanus Oe-
ste, Buenos Aires, Argentina. Predlagatelj 
je solastnik nepremičnin v k.o. Zarečje in 
solastnica istih nepremičnin je tudi njego-
va teta (sestra pokojnega očeta) Josipina 
Gombač do deleža 3/40. Sam je ni nikoli 
videl, saj je odšla v Argentino pred njegovim 
rojstvom, predlagatelj je rojen leta 1951. Od 
njenega odhoda se ni nikoli javila in kljub 
poizvedovanju, nimajo nobenih stikov z njo, 
kakor tudi ne z njenimi morebitnimi družin-
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skimi člani. Na podlagi sklepa o dedovanju 
O 194/50-28 z dne 21. 2. 1957 je navedene 
nepremičnine podedovala po njenem po-
kojnem očetu in mojem starem očetu Ivanu 
Gombaču. Sodišče zato poziva vse, ki vedo 
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane 
Josipine Gombač, da v roku 3 mesecev od 
objave tega oklica to sporočijo sodišču ali 
skrbnici za poseben primer Josipina Gom-
bač, Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po iz-
teku navedenega roka pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 30. 11. 2012

N 18/2012 Os-5082/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podla-

gi predloga predlagatelja Jožefa Gombača, 
Zarečje 32, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga za-
stopa skrbnik za poseben primer Miroslav 
Gombač, vodi nepravdni postopek za raz-
glasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer 
za Jožefa Gombača, rojenega 27. 1. 1903 
z zadnjim stalnim prebivališčem Zarečje 23, 
6250 Ilirska Bistrica, v zemljiški knjigi: Jože 
Gombač, neznano kje. Predlagatelj je sola-
stnik nepremičnin v k.o. Zarečje in solastnik 
istih nepremičnin je tudi njegov stric (brat 
pokojnega očeta) Jožef Gombač do deleža 
3/40, ki je odšel neznano kam. Od njegove-
ga odhoda se ni nikoli javil in kljub poizve-
dovanju, nimajo nobenih stikov z njim. Sam 
ga ni nikoli videl, saj je odšel v tujino pred 
njegovim rojstvom, predlagatelj je rojen leta 
1951. Sodišče zato poziva vse, ki vedo kaj 
povedati o življenju ali smrti pogrešanega 
Jožefa Gombača, da v roku 3 mesecev od 
objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali 
skrbnici za poseben primer Vivjani Dekleva, 
Topolc 2, Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče 
po izteku navedenega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 30. 11. 2012

N 45/2012 Os-5038/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 

na predlog predlagatelja Elektro – Slovenija 
d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub ljana, 
postopek o razglasitvi za mrtvo nasprotno 
udeleženko, in sicer Justina Cejnar, rojena 
Bertos, Rožna dolina 118, Nova Gorica, ki jo 
zastopa skrbnica za posebni primer odvetni-
ca Nada Bolcar iz Solkana.

O pogrešani Justini Cejnar, rojeni Ber-
tos, Rožna dolina 118, Nova Gorica, razen 
podatkov, da je v zemljiški knjigi Okrajnega 
sodišča v Novi Gorici parcelna št. 824/3, k.o. 
Stara Gora vknjižena na ime Justina Cejnar, 
roj. Bertos, Rožna dolina 118, Nova Gorica, 
ne obstaja noben drug podatek. Omenjeni 
naslov ne obstaja več. Iz podatkov Uprav-
ne enote Nova Gorica izhaja, da je nekda-
nja Rožna dolina 118 danes Vipavska 92. 

Kasnejše prebivališče ge. Cejnar ni znano. 
V zemljiški knjigi njen rojstni datum ni za-
beležen, je pa razvidno, da je ga. Cejnar 
lastništvo dotične parcele pridobila na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe iz leta 1911, kar 
pomeni, da je takrat imela najmanj 18 let.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešane Justine Cej-
nar, roj. Bertos, Rožna dolina 118, Nova 
Gorica, danes Vipavska 92, Nova Gorica, 
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh 
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče pogrešano razgla-
silo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 26. 11. 2012

N 72/2012 Os-5093/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Loris 
Pečar, Prešnica 36, Kozina, ki ga zastopa 
Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, zara-
di predloga za razglasitev za mrtvega na-
sprotnega udeleženca Ivana Pečar, naslov 
neznan, za mrtvega.

Pogrešani Ivan Pečar je bil rojen 28. 7. 
1858, sin Matije in Uršule, po domače Mi-
hlin. Ivan Pečar se je poročil z Uršulo, ki 
je bila hči Antona, roj. 1. 11. 1862. Drugih 
podatkov o pogrešanem ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, 
da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Se-
žani v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 4. 12. 2012

N 67/2012 Os-5094/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagatelja Franca, 
Ivančič, Matavun 7, Divača, zaradi razglasi-
tve nasprotne udeleženke Milice Abram, roj. 
Ivančič, Betanja, Divača, za mrtvo.

Pogrešana Milica Abram, roj. Ivančič je 
bila rojena 11. 6. 1913 v Betanji, hči Antona 
in Caroline, roj. Gombač. Dne 3. 5. 1937 se 
je poročila z Abram Avgustom v župniji Bra 
(škofija Torino), Italija. Njena zadnja znana 
naslova sta Via Pollenzo 9 (18) 12042 Bra, 
Cuneo, Italija in pa Via Veneria 3, 12042 
Bra, Cuneo, Italija. Drugih podatkov o po-
grešanki ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, 
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da 
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani 
v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 4. 12. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Avdagić Anja, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 50500044624, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gne-330167

Bolčina Mojca, Zapuže 83, Ajdovščina, 
zavarovalno polico, št. 50500006203, izda-
la zavarovalnica Kd Življenje, zavarovalni-
ca, d.d. gno-330182

Centa Rok, Mali Osolnik 11, Turjak, 
zavarovalni polici, št. 50500119062 in 
50500128222, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gni-330188

Dokl Srečko, Veliki Boč 1, Duh 
na Ostrem Vrhu, zavarovalno polico, 
št. 50500092315, izdala zavarovalnica KD 
življenje, d.d. gnk-330161

Dremelj Zdenka, Šared 10 c, Izola - Is-
ola, zavarovalno polico, št. 50500032462, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnn-330158

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorči-
čeva ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj 
dokumente: ponudbo za sklenitev zavaro-
vanja GRAWE pokojnina: 8013226, ponud-
bo zavarovalnici za sklenitev zavarovanja 
odgovornosti: 967007, ponudbo za skle-
nitev GRAWE nezgodnega zavarovanja: 
668238, zeleni karti: SLO-10/0092729, 
SLO-10/0094457, police za avtomobilsko 
zavarovanje: 1284018, 1261620, 287551, 
polici za turistično zavarovanje GRAWE 
turist: 254346, 256384, polico za avto-
mobilsko kasko zavarovanje: 1274725. 
Ob-5214/12

Jodl Jasna, Kumen 42A, Lovrenc na Po-
horju, zavarovalno polico, št. 50500061166, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnq-330180

Koren Svetlana, Murski Vrh 53, Raden-
ci, zavarovalno polico, št. 50500039532, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gno-330157

Meško Milena, Ptujska c. 9, Ljutomer, 
zavarovalno polico, št. 70000038306, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnb-330195

Sternad Peter, Draga 22, Štore, zavaro-
valno polico, št. 50500055726, izdala za-
varovalnica KD Življenje, d.d. gnp-330181

Vidmar Agata, Kal nad Kanalom 58A, 
Kal nad Kanalom, zavarovalno polico, 
št. 50500007895, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gns-330178

Volmajer Anica, Prečna ulica 12, Sel-
nica ob Dravi, zavarovalno polico, št. 
50500095366, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnf-330166

Spričevala preklicujejo

Blakaj Rezelinda, Raičeva ulica 4B, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Ceneta Štu-
parja. gne-330192

Finžgar Gašper, Ul. Franca Benediči-
ča 2, Jesenice, letno spričevalo 8. razreda 
Osnovne šole Prežihovega Voranca Jeseni-
ce, izdano leta 2003. gni-330163

Jordan Andreja, Jakčeva ulica 17, Ljub-
ljana, indeks, št. 18030251, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnc-330169

Milić Ankica, Kasaze 111, Petrovče, in-
deks, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta 
leto izdaje 2007. gnu-330176

Prosen Urban, Klobovsova ulica 2, Ško-
fja Loka, spričevalo o končani OŠ Ško-
fja Loka-mesto, izdano leta 2005/2006. 
gnb-330170

Drugo preklicujejo

Arh Vanja, Čemšenik 47, Čemšenik, 
študentsko izkaznico, št. 11090534, iz-
dala Zdravstvena fakulteta v Ljub ljani. 
gnm-330159

AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE 
Z, Lokovica 85, Šoštanj, licenco št. 008189 
za vozilo 00819/002, reg. št. CE M9-497. 
gnt-330152

AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE 
Z, Lokovica 85, Šoštanj, licenco, št. 008189 
za vozilo 00819/003, reg. št. CE T3-035. 
gns-330153

AVTOPREVOZNIŠTVO ŠAUPERL, 
Strma ulica 18, Benedikt, dovolilnico 
št. 008371/BGD31-2-3105/2008, za vozni-
ka Zlatana Jogunčića, oznaka države SLO, 
z veljavnostjo do 31. 3. 2009. gnr-330154

AVTOPREVOZNIŠTVO ŠAUPERL, 
Strma ulica 18, Benedikt, dovolilnico šr. 
008371/BDG31-2-3225/2008, za voznika 
Damirja Durakovića, oznaka države SLO, 
z veljavnostjo do 1. 4. 2009. gnq-330155

AVTOPREVOZNIŠTVO, RIBIČ VOJ-
KO s.p., Podvrh 27, Braslovče, licenco 
št. 008309/003 za vozilo IVECO, reg. št. 
CE T8-003. gnm-330184

Baša Denis, Podgrad 3h, Ilirska Bistri-
ca, certifikat za varnostnika, izdala ZRSZV. 
gnv-330175

Bizjak Mojca, Florjancska ulica 120, Sev-
nica, študentsko izkaznico, št. 41050184, 
izdala Medicinska fakulteta v Ljub ljani. 
gnj-330187

Brčina Vjekoslav, Pri Stadionu 1, Črno-
melj, študentsko izkaznico, št. 19830041, 
izdala Univerza v Ljub ljani, Ekonomska fa-
kulteta. gnp-330156

DAVORIN TEMNIKAR S.P., Tomši-
čeva ulica 52, Slovenj Gradec, licenco 
št. 008987/004 za vozilo mercedes benz, 
reg. št. SG N2-386. gnh-330164

DAVORIN TEMNIKAR S.P., Tomši-
čeva ulica 52, Slovenj Gradec, licenco 
št. 008987/001, za vozilo MAN, reg. št. SG 
E7-557. gng-330165

Ferlič Ljubo, Pot na Kamenšak 14, Le-
nart v Slov. goricah, certifikat za NPK varno-
stnik, izdala Zbornica za razvoj slovenskega 
zasebnega varovanja. gnn-330183

Jeriha Goršič Jelka, Grablovičeva 
ulica 26, Ljub ljana, izkaznica o opravlje-
ni licenci za nepremičninskega posredni-
ka, številka 00563,vpisana v imenik ne-
premičninskih posrednikov pri MOP, pod 
št. 0054400563, licenco izdalo Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor v Ljub ljani. 
gnv-330150

JURČIČ & CO., d.o.o., Poslovna cona 
A 45, Šenčur, CEMT zvezek - dnevnik za 
mednarodni prevoz blaga, št. 000251 in 
CEMT licenco 2012 SLO N.:00025, z ozna-
ko 3AH. gnu-330151

Levpušček Polona, Kidričeva 25a, Nova 
Gorica, študentsko izkaznico, št. 21100078, 
izdala Univerza v Ljub ljani, FDV. gnj-330162

Mandelj Tomi, Lučarjev Kal 18, 
Ivančna Gorica, voznikovo kartico, šte-
vilka 1070500025251000, izdal Cetis. 
gnl-330160

MARJAN BERGANT S.P., Repnje 29, 
Vodice, nacionalno poklicno kvalifikaci-
jo/NPK, na ime Miran Matič, št. 3147/8400 
002.41, izdano 20. 3. 2009, izdajatelj Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije. gnz-330171

MIK PREVOZI MIŠKO VANESKI S.P., 
NA JAMI 3, Ljub ljana, kopijo izvoda licence 
št. 012763/001, veljavnost do 11. 9. 2017, 
za avto Volkswagen Passat/variant 1,9/TDI, 
ser. št. 01024552, izdala Obrtna zbornica 
Slovenije. gnd-330168

Naglič Nataša, Ob žici 3, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 27004639, izdala Fa-
kulteta za matematiko in fiziko. gnd-330193

Pavlin Anja, Petelinjek 44, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 71110107, izdala 
Biotehniška fakulteta. gnh-330189

PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE, 
Kosarjeva ulica 4, Maribor, licenco za vozilo 
mercedes-benz, ACTROS 2643 J 6X4, reg. 
št. MB T4-576. gnx-330173

PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE, 
Kosarjeva ulica 4, Maribor, licenco za vozilo 
mercedes-benz, ACTROS 3343K, reg. št. 
MB 73-93ZI. gnw-330174
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PREVOZNIŠTVO IN POSREDOVANJE,, 
Potrčeva ulica 18, Slovenska Bistrica, licen-
co št. 011068/001 za vozilo IVECO EURO 
CARGO 75E15, reg. št. MB V6-06K. 
gnl-330185

PREVOZNIŠTVO, TRGOVINA, PO-
PRAVILO, Kamence 12, Rogaška Sla-
tina, licence za vozilo 008473/001, reg. 
št. CE P5-212, 008473/002, reg. št. CE 
Z6-871, 008473/003, reg. št. CE CAKS3. 
gny-330172

Rihtarič Nina, Turjanci 4, Radenci, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja šola za obli-
kovanje Maribor, št. 1016596. gnr-330179

TIGRAD d.o.o., Lavrovec 9, Rovte, licen-
co št. 003/305256 za vozilo M. A. N. 35.413 
FFDK, reg. št. LJ S7-68E. gnc-330194

Tovornik Mirko, Podgrad 15d, Šentjur, 
potrdilo za voznika tujca, na ime Nermin 
Šakušić, št. 008605/AD62-2-3024/2011, iz-
dala Obrtna zbornica Slovenije , izdano leta 
2011. gnt-330177

Tuma Samo, Preglov trg 4, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 63070275, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
gnk-330186

TURNŠEK 3000 d.o.o., Spodnja Nova 
vas 47, Slovenska Bistrica, dovolilnice: UA, 
2582304; RU, 0550773; RU, 1142790; UA, 
2582305; UA, 2578905; RU, 0536884; RU, 
1142792; RU, 1142791; UA, 2582307; UA, 
2582306; UA, 2578906, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije. gnk-330190

TURNŠEK 3000 d.o.o., Spodnja Nova 
vas 47, Slovenska Bistrica, dovolilnice: RU, 
1142793; UA, 2583318; RU, 0550774; UA, 
2578904; RU, 0536908; RU, 1142923; UA, 
2583319; UA, 2567065; RU, 1142932; UA, 
2578907; RU, 0536909, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije. gnj-330191
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