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Javni razpisi
Ob-4271/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11 in 37/11 – popr.) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj pode-

želja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z
dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185
z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z
dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z
ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L
št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega
odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila
2007 o spremembi priloge XIII (Promet) k
Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.

2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba
o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214
z dne 9. 8. 2008, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006,
70/2007, 99/2008 in 17/2009), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06
RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z
odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013),
zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011,
objavlja
javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za kmetije, kmetije z
dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in
pašne skupnosti za leto 2011

I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe
(kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle kmetije,
kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR, od tega:
– do 6.500.000 EUR za Namen A;
– do 1.500.000 EUR za Namen B.
Kolikor sredstva za Namen A oziroma Namen B ne bodo v celoti dodeljena, se lahko v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP, prenesejo na preostali Namen iz javnega
razpisa.
Stopnja pomoči znaša od vključno 45 do vključno 60% priznane vrednosti naložbe, in sicer
po posameznih predmetih podpore:
– predelava in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov: do vključno 45%;
– predelava in trženje ekoloških kmetijskih in živilskih proizvodov: do vključno 50%;
– prva stopnja predelave lesa: do vključno 50%;
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov – ''novi izzivi'': do vključno 60%.
Od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer iz
9200 za EU del in 9201 za slovensko udeležbo.
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Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od 6. 8. 2011 do vključno 30. 9. 2011.

Cilj ukrepa:

Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS (navedene v razpisni dokumentaciji)

II. Predmet podpore
(1) V skladu s 33. členom Uredbe PRP
so predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa naložbe v:
1. predelavo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, razen
proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu:
kmetijski proizvodi);
2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi;
3. kombinirana predelava proizvodov
iz 1. in 2. točke;
4. trženje kmetijskih proizvodov, kamor
uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju
primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi
kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih
aparatov za prodajo;
5. prvo stopnjo predelave lesa.
(2) Proizvodi iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, na katere se nanaša naložba, so v skladu z drugim odstavkom
33. člena, namenjeni za prehrano ljudi in
živali.
(3) Seznami kmetijskih proizvodov in živil
ter proizvodov prve stopnje predelave lesa
so objavljeni na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si.
(4) Za namen tega javnega razpisa se
naložbe iz prvega odstavka tega poglavja
razdelijo na dva namena in sicer:

Št.

1. Namen A: naložbe iz 1., 2., 3. in
4. točke;
2. Namen B: naložbe iz 5. točke.
(5) Glede na obseg naložb se podpora
dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam.
Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi
na javni razpis ne presega 100.000 eurov
(brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni
razpis presega 100.000 eurov (brez DDV)
je to zahtevna naložba.
III. Vlagatelji
(1) V skladu s prvim odstavkom 35. člena
Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis
lahko:
1. nosilec kmetijskega gospodarstva,
v primeru kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo in so vpisane v
RKG ali
2. nosilec dopolnilne dejavnosti, ki je
vpisan v RKG kot nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, v primeru kmetij z dopolnilno dejavnostjo ali
3. agrarne in pašne skupnosti v zasebni lasti, na podlagi pogodbe, na katerih
se izvaja predelava mleka.
(2) Za namene iz 1., 2., 3. in 4. točke
prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so do podpore upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro in mala
podjetja.
(3) Za namen iz 5. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlaga-

Upravičeni strošek

telji, ki dosegajo velikost in obseg letnega
prihodka za mikro podjetja.
(4) Za izračun velikosti se, glede na drugi
odstavek 38. člena Uredbe PRP, upoštevajo
merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani, www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si. V kategorijo mikro in
majhnih podjetij se tako uvrščajo:
a. mikro podjetje (podjetje, ki ima manj kot
10 zaposlenih in ima letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);
b. majhno podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR).
Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.
(5) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: Zkme-1).
(6) V skladu z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije.
IV. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
(1) Skladno s 34. členom Uredbe PRP
so upravičene v okviru tega javnega razpisa
naslednje vrste stroškov:

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

nakup nepremičnin

– Samo v primeru, če:
– se naložba nanaša na 1. točko prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore
tega javnega razpisa,
– stroški prenove kupljenega objekta ter novih strojev in opreme dosežejo najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

2

gradnja in obnova nepremičnin

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

3

stroški nakupa novih strojev, opreme in
naprav

Med stroške nakupa novih strojev, opreme in naprav, spada tudi nakup laboratorijske in IKT opreme ter naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov
energije.

Splošni stroški
4

stroški, ki so neposredno povezani s
pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslove tega
javnega razpisa

Med te stroške sodijo stroški za pripravo vloge na javni razpis in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene ali tehnične dokumentacije ter priprava
zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno deset odstotkov upravičenih
stroškov naložbe iz naslova tega ukrepa.
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(2) Podrobnejši seznam upravičenih
stroškov in zgornje višine priznanih stroškov
so del razpisne dokumentacije objavljene
na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in
www.mkgp.gov.si.
B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) V skladu s prvim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme
začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje
ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec
ne sme biti izbran pred začetkom datuma
upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje
prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na
račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(2) Naložba, glede na prvi odstavek
71. člena Uredbe 1698/2005/ES, ne sme
biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici
do sredstev ter mora biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kaj se
šteje za zaključek naložbe je opredeljeno v
desetem odstavku poglavja V/3 Pogoji, ki jih
mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju
zahtevka, tega javnega razpisa.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 34. člena
Uredbe PRP, so upravičeni stroški naložbe,
ki so nastali:
a. v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov (1. in 4. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od
datuma zaprtja javnega razpisa do roka
za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev;
b. v primeru predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa (2., 3. in
5. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od datuma izdaje odločbe o
pravici do sredstev, do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.
(4) V skladu s petim odstavkom 34. člena
Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi
splošni stroški, ki so nastali od 1. januarja
2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Neupravičeni stroški
(1) Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu s šestim odstavkom
34. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
1. plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu,
2. rabljeno opremo,
3. naložbe zunaj območja Republike
Slovenije,
4. stroške tekočega poslovanja
(stroški vzdrževanja in najema),
5. bančne stroške,
6. stroške promocije,
7. stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil ter gradbene mehanizacije,
8. šotore in kontejnerje,
9. splošne upravne stroške.
(2) V skladu s sedmim odstavkom
34. člena Uredbe PRP do podpore niso
upravičene tudi naslednje vrste naložb:
1. naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih
programov organizacij pridelovalcev, kot jih
določajo uredbe o kmetijskih trgih;
2. naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom in ukrepe
za promocijo kmetijskih proizvodov;
3. naložbe, ki so predmet sofinanciranja v okviru drugih ukrepov iz PRP 2007–
2013;

4. naložbe, ki niso zaključena celota
oziroma pri katerih se po zaključku naložbe
predelovalni proces ne more začeti odvijati,
kot je to prikazano v poslovnem načrtu ter
bodo za to potrebna še dodatna vlaganja;
5. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni
obrat nahaja v sklopu gostinskega lokala za
namen katerega se predelava tudi izvaja;
6. naložbe v nakup laboratorijske in
IKT opreme, ki se ne uporablja izključno za
namen lastne predelave in trženja.
V. Pogoji in obveznosti
V/1: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob
vložitvi vloge
1. Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(2) Vlagatelj mora, v skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, prijavni
obrazec izpolniti v elektronski sistem ARSKTRP. Prijavni obrazec, na katerem je izpisana identifikacijska koda, vlagatelj skupaj
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili
posreduje na ARSKTRP.
(3) Vlagatelj mora v skladu s 1. točko
prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP v
primeru, ko vlaga vlogo za zahtevno naložbo predložiti poslovni načrt, iz katerega
mora biti razvidna ekonomska upravičenost
naložbe. Poslovni načrt mora biti izdelan v
skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP. Poslovni načrt mora biti
izdelan za obdobje izvajanja naložbe in najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev,
vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
(4) Vlagatelj mora z vlogo dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da
je naložba ekonomsko upravičena, če je
interna stopnja donosnosti pozitivna.
(5) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem
se bo izvedla naložba, mora ob predložitvi
vloge ustvariti primeren bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v
višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega
razpisa, ki je v letu 2010 znašala 8.536,36
EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim
prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo
knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s
pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo
takšnega knjigovodstva.
(6) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem
se bo izvedla naložba, mora zagotavljati obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih,
gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v
višini 2 polne delovne moči. Pri opredelitvi
delovne sile na kmetiji se upošteva lastna
in najeta delovna sila. Lastna delovan sila
so osebe, ki so člani kmetije. To pomeni,
da morajo biti člani enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru te kmetije
in so vpisani v registru kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja oseba v aktivni
življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka
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(1 PDM); kmetijski delavec/-ka (1 PDM);
ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi
najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba
v aktivni življenjski dobi, ki ima za delo na
kmetiji urejeno delovno razmerje za polni
delovni čas. Pri izračunu občasno najete
delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno.
(7) Iz vloge mora biti razviden prispevek
naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti.
To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed
ciljev ukrepa:
a. uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
b. uvajanje učinkovitega trženja proizvodov;
c. stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
d. uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
(8) Vlagatelji morajo v vlogi, v skladu s
3. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe
PRP, predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne
upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov
mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč
prispevala k:
a. dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni
obliki,
b. skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe ali
c. izvedljivosti naložbe.
(9) Naložbe, ki se nanašajo 2., 3. in 4.
točko prvega odstavka poglavja II. Predmet
podpore tega javnega razpisa, so upravičene do podpore v okviru tega razpisa, kolikor
gre za naložbo, ki se nanaša na:
a. vzpostavitev novega obrata,
b. širitev obstoječega obrata,
c. povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali
d. bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata.
(10) Vlagatelj mora biti v skladu s 5. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP
lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik
oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno
pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za
obdobje najmanj deset let po zaključku naložbe. Za zaključek naložbe se šteje datum
vložitve zadnjega zahtevka na ARSKTRP.
Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti
notarsko overjeno soglasje solastnikov za
izvedbo naložbe.
(11) Vlagatelji iz prvega odstavka poglavja III. Vlagatelji, lahko vlagajo vlogo na
ta javni razpis, v kolikor je kmetijsko gospodarstvo, na katerem se bo izvedla prijavljena naložba (vezava na KMG-MID), v skladu
s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe
PRP, v letu 2011 oddalo zbirno vlogo po
predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov
kmetijske politike.
(12) V primeru gradbenih ter obrtniških
del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo (z natančnim
popisom del in stroškovno opredelitvijo
cen, ki jo pripravi odgovorni projektant in
vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe).
(13) �����������������������������������
Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Gradbeno dovoljenje mora biti
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pravnomočno najkasneje do izteka roka za
dopolnitev vloge.
(14) Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu, je
k vlogi potrebno priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je
razvidna namembnost objekta, ki mora biti v
skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.
(15) V skladu s tretjim odstavkom 36. člena
Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev
za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko
vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega
zahtevka za izplačilo sredstev, je obvezno
priložiti izjavo banke, iz katere je razvidna
finančna konstrukcija prijavljene naložbe.
(16) V skladu z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj
poravnane vse obveznosti do države.
(17) V skladu s četrtim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj, ki je fizična
oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
(18) V skladu s petim odstavkom 120. člena
Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev,
razvidna zaprtost finančne konstrukcije za
priznani in nepriznani del naložbe.
(19) V skladu s šestim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja, ki
kandidira za pridobitev sredstev samo za del
naložbe, razviden:
1. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
2. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
3. predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis
del in stroškov.
(20) V skladu s sedmim odstavkom
120. člena uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe
v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo.
(21) V skladu z enajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki
urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti
predmet podpore po tem javnem razpisu.
(22) V skladu z dvanajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki je
predmet podpore kandidiranja na javni razpis,
v času odločanja, ne sme biti v postopku denacionalizacije.
(23) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi
in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena
zahtevku napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če
prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo
ARSKTRP predložiti uradni prevod.
(24) Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo
na ta javni razpis.
(25) Vlagatelj ima na dan vložitve vloge
na javni razpis lahko največ dve nezaključeni
naložbi, za kateri je pridobil odločbo o pravici
do sredstev iz naslova ukrepa 123. Naložba
se šteje da je zaključena, ko je na ARSKTRP
vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev.
(26) V skladu s četrtim odstavkom
116. člena Uredbe PRP je dopustna spre-
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memba vloge do roka zaprtja, določenega
v javnem razpisu. Pri tem se šteje, da je bila
spremenjena vloga ponovno vložena.
2. Specifični pogoji
(1) V primeru, ko je vlagatelj agrarna in
pašna skupnost v zasebni lasti, na podlagi
pogodbe, ki se ukvarja s predelavo mleka
mora biti, v skladu s 4. točko drugega odstavka 36. člena Uredbe PRP,
a. vpisana v RKG kot planina,
b. na ARSKTRP oddan zapisnik o prigonu živali na pašo za leto 2010, iz katerega je
razvidno, da je bilo na planini minimalno 10
GVŽ molznih živali,
c. naložba bo morala biti izvedena na planini.
(2) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu
opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih
virov se, v skladu z 8. točko prvega odstavka
36. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek
priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne
potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene
dokumentacije morajo biti razvidni:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b. izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe.
(3) Do sofinanciranja nakupa nepremičnin
so skladno z 10. in 11. točko prvega odstavka
36. člena Uredbe PRP, upravičene naložbe,
ki se nanašajo na predmeta podpore iz 1. in
4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet
podpre tega javnega razpisa. V okviru tega
upravičenega stroška je upravičen strošek
tudi nakup zemljišč v višini do vključno deset
odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
a. nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto,
b. kupljeni objekt se mora v celoti uporabljati za namene predelave kmetijskih proizvodov,
c. sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti
sorodstvene povezave (do drugega kolena),
d. prodajalec in kupec nepremičnine sta
lahko imela v zadnjih dveh letih (od podpisa
kupoprodajne pogodbe) največ pet odstotni
lastniških delež v enem ali drugem podjetju,
e. sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, ko gre za prenos:
– od fizične osebe na pravno osebo, v
kateri ima le-ta več kot pet odstotni lastniški
delež ali
– od samostojnega podjetnika posameznika na pravno osebo,
f. nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali
sredstvi Evropske unije v obdobju pet let pred
vložitvijo vloge na ta javni razpis.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto
vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih
pogojev:
a. da je v primeru naložbe, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden
tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Navedena dokazila mora vlagatelj predložiti
ARSKTRP najkasneje ob vložitvi zahtevka za
izplačilo sredstev,
b. da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta.
Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne
površine, se kot upravičen strošek štejejo površine v obsegu proizvodnega objekta,
c. da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo

stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu, najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe,
d. da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen cenilec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec
gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s
certifikatom Agencije Republike Slovenije za
pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva
in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene
dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto
kvadratura in cenitev za proizvodne prostore
in skladišča ter za prostore, ki niso upravičeni
do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov
se bo upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena).
(4) V skladu s 4. točko prvega odstavka
33. člena Uredbe PRP, med naložbe povezane s trženjem kmetijskih proizvodov uvrščamo
naložbe namenjene skladiščenju primarnih
kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov
in nakup namenskih aparatov za prodajo. Tovrstne naložbe so upravičene do podpore, kolikor se predmet naložbe uporablja za trženje
samo lastnih kmetijskih proizvodov. Naložbe
namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih
proizvodov so upravičene do sofinanciranja,
kolikor so skladišča namenjena proizvodom
za prodajo ali nadaljnjo predelavo.
(5) V primeru nakupa in postavitve namenskih aparatov za namen trženja kmetijskih
proizvodov je vlogi potrebno priložiti overjeno
pogodbo za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je
razvidno soglasje lastnika parcele ali objekta,
ki dovoljuje namestitev aparata. Kolikor je najemodajalec oseba javnega prava, je potrebno vlogi priložiti petletno pogodbo, v kateri je
zapisana klavzula za možnost podaljšanja in
prednajemna pravica. To ni potrebno, kolikor
je aparat postavljen v objektu ali na parceli, ki
je v lasti vlagatelja.
(6) Kolikor se naložba nanaša predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi ter bo prispevala k
izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti,
predelavi kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbi proizvodnih tehnik
za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za
obdelavo odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16.a členom Uredbe 1698/2005/ES in
tretjim, četrtim in petim odstavkom 38. člena
Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene
stroške uveljavlja višji delež podpore potem
mora vlagatelj predložiti:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b. popis del in stroškov, ki se nanašajo
na v tem odstavku opredeljene vrste naložb
ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež
podpore.
(7) Med naložbe, ki so upravičene do višjega deleža podpore skladno s prejšnjim odstavkom uvrščamo naložbe:
a. v izgradnjo čistilnih naprav za namen
obdelave odpadnih voda pri predelavi;
b. v izboljšanje energetske učinkovitosti,
kamor sodijo:
– naložbe v rekonstrukcijo oziroma zamenjavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov,
elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih
sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zra-
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ka, s katerimi se doseže vsaj 25% prihranek
energije;
– naložbe v celovito energijsko prenovo
obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora
objekt v saniranem stanju izkazovati:
1. ustrezno toplotno zaščito zunanje
lupine,
2. vgrajeno energijsko varčno zunanje
stavbno pohištvo,
3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
4. vgradnjo sistema za prezračevanje z
vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna),
5. optimizacijo ogrevalnih sistemov
(termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje),
pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP'07, ne sme presegati 45 kWh/m2a
pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije
(Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja
objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi
hlajenja;
– gradnjo novih objektov v nizkoenergijski
ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, za
katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazovala gradnjo
energijsko učinkovitega nizkoenergijskega
ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna
toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana
po metodologiji PHPP'07, ne sme presegati
35 kWh/m2a, iz obnovljivih virov energije pa
mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih
letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi
ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega
pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja.
Novozgrajeni objekt mora izkazovati:
1. ustrezno toplotno zaščito zunanje
lupine objektov,
2. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
3. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
4. vgradnjo sistema za prezračevanje z
vračanjem toplote odpadnega zraka,
5. optimizacijo ogrevalnih sistemov
(termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje).
c. naložbe v predelavo kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije,
kolikor to pomeni zamenjavo obstoječega
sistema pridobivanja energije potrebne za
predelavo, ki uporablja fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za

pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne
biomase, ob tem, da bo zmanjšanje letne
porabe fosilnih goriv vsaj 50%;
d. naložbe v vključitev proizvodnih tehnik
za varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v
tehnološkem procesu, tehnologije, naprave
in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu
omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub
pitne vode ter naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode.
Vlagatelj zgoraj navedena dejstva dokazuje s priloženo projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta
za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno oceno lahko
izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo
projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki je
predmet zadevne naložbe, opredeljene v
zgornjem odstavku.
V/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) V skladu s prvim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja.
(2) V skladu z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba
zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.
(3) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka
za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi o pravici do sredstev je 30. junij 2015.
V/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev.
(2) V skladu z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(3) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila
priložena zahtevku napisana v tujem jeziku
mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski
jezik. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni
prevod.
(4) Upravičenec mora skladno z 9. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP
dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno
naložbo. Pri naložbah, katerih namen je
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uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč
lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih
izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z
namenom izpolnjevanja na novo uvedenih
standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za
podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti za podprto
naložbo se dokazuje z/s:
a. v primeru nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme z izjavo upravičenca,
ki jo predloži ob oddaji zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde
Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo (Pravilnik o varnosti
strojev (Uradni list RS, št. 75/08), ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali njihovih
zastopnikov v EU, pa morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem;
b. v primeru gradbeno-obrtniških del, ko
je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem, ki jih upravičenec predloži ob oddaji
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
c. v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in je naložba izvedena
v objektu je potrebno najkasneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
priložiti kopijo pravnomočnega uporabnega
dovoljenja za obstoječi objekt, iz katerega je
razvidno, da se v obstoječem objektu lahko
opravlja naložbena dejavnost;
d. v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija prvih treh alinej tega odstavka
se upoštevajo določila vseh zadevnih alinej.
(5) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka.
Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov.
(6) Upravičenci morajo za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh med
seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri
izvedbi naložbe ne smejo sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do konflikta interesov.
Ponudbe morajo biti priložene že v vlogi na
javni razpis k popisu del in ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene v poročilo
tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev
izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem.
(7) V skladu z drugim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora biti naložba
ali del naložbe na katerega se zahtevek za
izplačilo sredstev nanaša, zaključen in vsi
računi plačani.
(8) Zahtevku mora upravičenec priložiti
vsaj:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP

2

Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP

3

Kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma dobavitelji

4

Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo ali originalne izvode računov skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem primeru bo ARSKTRP fotokopije zadržal, originalne izvode računov pa po opravljenih kontrolah vrnil
upravičencu.
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5

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o
njihovem plačilu

6

Dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija originalno potrjene položnice oziroma
blagajniškega prejemka).

7

Dokazilo o zaključku naložbe (pri zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev)

8

Izjavo, da so ponudniki med seboj neodvisni in da pri izvedbi naložbe niso sodelovala podjetja ali posamezniki, s katerimi bi
zaradi sodelovanja lahko prišlo do konflikta interesov

9

Izjava vlagatelja, da zaključeno naložbo ni/je financiral tudi s posojili, ki so vključevala državno pomoč iz naslova ugodnejše
oziroma subvencionirane obrestne mere

10

Izjavo občine, da vlagatelj za naložbo, ki je predmet sofinanciranja ni/je prejel sredstva občine

(9) Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku:
Št.

Naložba

Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti zadnjemu zahtevku

1

stroji in oprema, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja

– zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki
je podpisan s strani upravičenca ali kakšen drug ustrezen dokument, ki
zagotavlja, da so bili stroji in oprema res dobavljeni in aktivirani v proces,
dobavnice, transportni listi pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na
kraju samem
– uporabno dovoljenje, kolikor je naložba izvedena v objektu in vlagatelj
tega ni posredoval že ob vlogi

2

gradbeno – obrtniška dela oziroma nakup
strojne opreme, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje

– pravnomočno uporabno dovoljenje

3

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

– gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni
organ in upravičenec
– pravnomočno uporabno dovoljenje, kolikor je naložba izvedena v/na objektu in vlagatelj tega ni posredoval že ob vlogi

4

naložbe, ki se izvajajo kot kombinacija točk 1,
2 ali 3

– upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.

(10) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(11) V skladu s petim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do
5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani
med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s
sklepom zavržejo.
(12) V skladu s šestim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev na transakcijski
račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena
Uredbe PRP.
(13) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno,
ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(14) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov,
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za
izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
V/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev

(1) Označevanje naložbe: Končni prejemnik sredstev mora upoštevati navodila,
za označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, objavljena na spletni strani,
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora,
glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem
s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim
nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: Končni prejemnik sredstev mora v skladu s 6. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP poročati
o rezultatih poslovanja še najmanj pet obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev in
sicer mora poslati poročilo na ARSKTRP do
31. marca tekočega leta za preteklo leto na
predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi
izkaz poslovnega izida ter bilanco stanja.
Če je končni prejemnik sredstev kmetija,
mora v skladu s 7. točko prvega odstavka
36. člena Uredbe PRP, začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po
metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo

teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na
kmetijskem gospodarstvu po tej metodologiji
mora spremljati pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Standardne rezultate obdelave podatkov po metodologiji FADN, mora v
elektronski obliki in v formatu, določenem na
spletni strani ARSKTRP, poslati na MKGP
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
Če se na kmetijskem gospodarstvu rezultate
gospodarjenja za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja na podlagi knjigovodstva
po dejanskih prihodkih in odhodkih, spremljanje rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. V tem primeru
mora končni prejemnik sredstev poslati poročilo na ARSKTRP do 31. marca tekočega
leta za preteklo leto in sicer za pet obračunskih let po izplačilu sredstev. Poročilo mora
končni prejemnik sredstev poslati na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni
strani ARSKTRP, priložiti pa mora tudi izkaz
poslovnega izida ter bilanco stanja;
(4) Predmet podpore se mora v skladu z
drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP,
uporabljati izključno za namen in dejavnost,
ki je bila predmet sofinanciranja. V obdobju
pet let po zadnjem izplačilu sredstev se ne
sme spremeniti namembnost in narava lastništva objekta, ki je bil predmet podpore
po tem javnem razpisu.
(5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu
s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po za-
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dnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen
o obveznosti povračila.
(6) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo v skladu s šestim odstavkom
121. člena Uredbe PRP, še najmanj pet let
po zadnjem izplačilu sredstev uporabljal naložbo za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil v
vlogi na javni razpis.
VI. Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:

Št.

(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz
Uredbe PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis
in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstva evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravičenci lahko pridobijo druga
javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar
seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi
1698/2005/ES. Med druga javna sredstva
se šteje tudi višina državne pomoči iz na-
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slova ugodnejše oziroma subvencionirane
obrestne mere.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 37. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega
razpisa.
(2) Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog
se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni
vidik naložbe, določeni v drugem odstavku
37. člena Uredbe PRP.
(3) Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi spodnjih
meril:

MERILA

Najvišje možno število točk

I. Ekonomski vidik naložbe

50

1. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 123 v obdobju 2007-2013

5

2. Odvisnost kmetijskega gospodarstva od proračunskih plačil

10

3. Racionalnost porabe javnih sredstev

15

4. Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti oziroma so
zavarovani iz delovnega razmerja kot kmetijski delavci

10

5. Vodenje knjigovodstva na kmetiji

10

II. Družbeno socialni vidik naložbe

15

1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se bo izvedla naložba

5

2. Starost vlagatelja

5

3. Mladi kmet/planina

5

III. Regionalni vidik naložbe

20

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

5

2. Težavnostne razmere za kmetovanje

15

IV. Tehnološki vidik naložbe

6

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

3

2. Raziskovalne in razvojne dejavnosti

3

V. Naravovarstveni vidik naložbe

9

1. Ekološki prispevek izvedene naložbe

4

2. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu

5

Skupaj I.-V.

100

VI. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji in Zakon o Triglavskem narodnem parku

10

1. Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije in izpolnjuje enega izmed pogojev opredeljenih v spodnjem odstavku ali naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega
parka (glej obrazložitev spodaj)

10

SKUPAJ

110
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(4) Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09),
se skladno z 118. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih,
ne glede na ostala merila za izbor, dodatne
točke v višini deset odstotkov od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih, kolikor
izpolnjuje enega izmed spodnjih kriterijev:
a. kolikor je predmet sofinanciranja naložba v obnovljive vire energije za potrebe
predelovalnega obrata,
b. ohranjanje obstoječih delovnih mest
oziroma na vsakih 200.000 eurov upravičenih stroškov, odprtje enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 24 mesecev
od zadnjega izplačila sredstev,
c. vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za najmanj
40 odstotkov vhodne surovine ali
d. vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna
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skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja;
(5) Če je lokacija naložbe na območju iz
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih
deset odstotkov možnih točk.
(6) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov
iz uradnih evidenc.
(7) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk,
ki za ta javni razpis znaša 40 točk (brez
upoštevanja merila VI. Zakon o razvojni
podpori Pomurski regiji in Zakon o Triglavskem narodnem parku). V primeru, da za
posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh
zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so
podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni
z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno

mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk.
(8) Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk ločeno za Namen A oziroma
Namen B tega javnega razpisa. Sredstva se
dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi
ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo
predpisana merila, ločeno za Namen A oziroma Namen B tega javnega razpisa.
(9) Sredstva se dodeljujejo do porabe s
tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(10) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.
VIII. Finančne določbe
A. Splošni finančni pogoji
(1) V skladu s tretjim odstavkom
116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Skladno z 38. členom Uredbe PRP
podpora za namene tega javnega razpisa
znaša:

Namen

Intenzivnost pomoči (v%)

Naložbe, ki se nanašajo na 1., 2., 3. in 4. točko prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore
tega javnega razpisa

45

Naložbe, ki se nanašajo na 5. točko prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore tega javnega razpisa

(3) V skladu s tretjim odstavkom 38. člena
Uredbe PRP, se podpora za predmet podpore iz 1., 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka
poglavja II. Predmet podpore tega javnega
razpisa, za naložbo, ki vključuje tudi proizvodnjo proizvodov, ki ima certifikat »ekološki«,
pridobi 5 odstotnih točk višji delež podpore
glede na intenzivnost pomoči opredeljeno v
prejšnjem odstavku.
(4) V skladu s četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se za predmet
podpore iz 1. in 4. točke prvega odstavka
poglavja II. Predmet podpore tega javnega
razpisa, ki se nanašajo na:
a. izboljšanje energetske učinkovitosti,
b. predelavi kmetijske, gozdne biomase
za obnovljive vire energije,
c. uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo,
d. uvedbi naprav za obdelavo odpadnih
voda pri predelavi,
e. izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov,
stopnja intenzivnosti pomoči v skladu
z drugim odstavkom člena 16. a Uredbe
1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk
glede na intenzivnost pomoči, določene v
Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES. V tem primeru podpora znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Višji delež sofinanciranja se upošteva le
za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z
izvedbo naložb, ki se uvrščajo med sklope
a) do e) tega odstavka.
(5) Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju

2007-2013 iz naslova tega ukrepa pridobi
do vključno 6.000.000 eurov pomoči.
B. Specifični finančni pogoji
(1) V skladu s sedmim in osmim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 4. točke prvega odstavka
34. člena Uredbe PRP za predmet podpore
iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 33. člena
Uredbe PRP upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis«,
ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 eurov. Za iste upravičene stroške
ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim
združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči.
(2) V skladu z devetim odstavkom
38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju
stroškov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka
34. člena Uredbe PRP za predmet podpore
iz 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 33. člena
Uredbe PRP, upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih
pomoči, obsega celotno ozemlje Republike
Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v
regiji najmanj pet let po končani naložbi.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s tretjim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno

50

na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in
ARSKTRP. Vloga, ki ni vložena v tej obliki se
v skladu s 30. členom Zkme-1 zavrže.
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a. Povabilo k oddaji vloge
b. Seznam INFO točk;
c. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
d. Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
e. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb;
f. Vloga na javni razpis:
– Prijavni obrazec
– Zahtevana dokazila, izjave in priloge.
(3) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o
javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30, ali
na INFO točkah KGZS, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom
117. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, če
želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti
prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP.
(2) Ker se v skladu s prvim odstavkom
117. člena Uredbe PRP, prijavni obrazec,
ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem
ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom
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identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj
z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija,
poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
in sicer od 6. 8. 2011 pa do vključno 30. 9.
2011, do 24. ure.
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP.
– v primeru, da se vloga nanaša na Namen A, se označi: "Ne odpiraj – vloga na
razpis 123 za kmetije – Namen A" ali
– v primeru, da se vloga nanaša na Namen B, se označi: "Ne odpiraj – vloga na
razpis 123 za kmetije – Namen B".
(4) Vloge, ki prispejo na javni razpis po
datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v
XXII. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom
115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na
javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom
114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in
obravnava vloge na javni razpis ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno.
(4) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je v skladu
s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP
30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se
štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje
na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po
prejemu dopolnjene vloge na javni razpis
na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni
razpis ponovno pregleda.
(5) Popolne vloge na javni razpis, ki so
vsebinsko nerazumljive se v skladu s četrtim
odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove
na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za
razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni
od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za
datum in čas njenega prejema se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(6) Vloge na javni razpis, ki so popolne,
se oceni na podlagi meril iz VII. poglavja
tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu
s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP
odobrijo vlogam na javni razpis, ki presežejo
prag minimalnega števila točk, in sicer po
vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe
razpisanih sredstev.
(7) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis
dve ali več vlog na javni razpis isto število
prejetih točk, se v skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na javni
razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum
in čas (ura, minuta) označen na ovojnici

vloge na javni razpis s strani pošte oziroma
vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge
na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve
ali več vlog isto število prejetih točk in so bile
vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo
glede na višje število točk pridobljenih pri
kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev.
(8) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega
razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se
v skladu s sedmim odstavkom 115. člena,
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku
osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer
se šteje, da se ne strinja.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s
katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
obveznosti. V skladu s prvim odstavkom
75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje
v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in
morebitne sankcije pa se uporabijo skladno
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu
Zkme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
(4) V skladu s prvim odstavkom
123. člena Uredbe PRP se z globo 200
EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki
ne posreduje poročila o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom Zkme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v
tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s
to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
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za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o
pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v
primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije
Ob-4251/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/2010 in 20/11), prvega odstavka 11. člena
Zakona o slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10) in drugega odstavka 18. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi
postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje realizacije slovenskih
kratkometražnih, srednjemetražnih ali
celovečernih filmskih projektov za leto
2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski
filmski center – javna agencija, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
agencija).
1. Predmet razpisa:
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje realizacije
slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih filmskih projektov za
leto 2011. Namen sofinanciranja realizacije filmskih projektov je omogočanje filmske
ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih
filmov ne glede na njihovo trajanje.
Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov,
pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agen-
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cije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Realizacija filmskih projektov po tem razpisu se sofinancira na podlagi sheme državnih pomoči N 454/2009 – Shema podpore
slovenski filmski industriji.
2. Razlaga izrazov:
Producent je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in
produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je
odgovoren za njegovo dokončanje;
Realizacija projekta je proces, ki zajema priprave na snemanje, snemanje, in postprodukcijo filma;
Celovečerni (dolgometražni) film je film,
katerega trajanje presega 70 minut.
Srednjemetražni film je film, ki traja 45–
70 minut.
Kratkometražni film je film, krajši od 45
minut.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge,
opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier,
eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke;
Sinopsis je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne
odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani
strani.
Režijska vizija/koncept je razlaga režiserjevega videnja nastajajočega filma. Obsega do pet tipkanih strani;
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi
fazami, potrebnimi za realizacijo projekta;
Finančni načrt je prikaz virov financiranja
projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za
realizacijo projekta ter pojasnila, na kakšen
način namerava producent zagotoviti finanč-
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na in druga sredstva za zaključeno finančno
konstrukcijo projekta;
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
za realizacijo projekta so vse verodostojne
listine (pred/pogodbe s financerji, koproducenti, predkupci predvajalskih pravic, z
donatorji, s sponzorji itn.), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna
in druga sredstva, potrebna za realizacijo
projekta;
Terminski načrt je časovno natančno
opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih
in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom o
Slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10),
Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu:
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Agencija sofinancira projekte s področja
slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za slovenski film se šteje film, pri
katerem ima večinski producentski delež
slovenski producent 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.
Do sredstev agencije po tem razpisu so
upravičeni producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110).
Za sredstva agencije na tem razpisu ne
morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Projekti, ki skladno s pravilnikom izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje na razpisu

za sofinanciranje celovečernih prvencev, ne
morejo sodelovati na tem razpisu.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko
ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma
neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega razpisa, agencija odstopi od
pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na tem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ tremi projekti.
Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil
več kot tri projekte, se bo obravnavalo tiste
tri, ki bodo prispeli prvi, vse naslednje vloge
pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. V kolikor gre
za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na
ovojnici.
4. Merila:
4.1. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje realizacije igranih filmskih projektov bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) agencije ocenila prijavljene
projekte po naslednjih merilih:

a) ocena scenarija

do 30 točk

– univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme

do10 točk

– struktura in dramaturški potencial scenarija, doslednost
karakterizacije likov

do 10 točk

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

do 10 točk

b) ocena režiserja

do 30 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju

do 20 točk

– ocena režijskega koncepta

do 10 točk

c) ocena producenta

do 20 točk

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

do 15 točk

– prisotnost mednarodnega koproducenta, ki se izkazuje s sklenjeno pred/pogodbo
d) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in distribucijskopromocijskega načrta doma in v tujini).

do 5 točk
do 20 točk

4.2. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje realizacije dokumentarnih filmskih projektov bo SPK agencije ocenila prijavljene projekte po naslednjih merilih:
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a) ocena pisnega in morebitnega slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska zasnova projekta oziroma
scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop
(upoštevajo se univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta, razvidnost avtorskega stališča ter pričakovana
privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor)
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do 30 točk

b) ocena režiserja

do 30 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju

do 20 točk

– ocena režijskega koncepta
(ta naj vključuje vizualno podobo filma, lahko pa tudi druge segmente, ki so za film specifični oziroma so dodana
vrednost filma)

do 10 točk

c) ocena producenta

do 20 točk

– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede
na realizirane projekte, njihov udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih)

do 15 točk

– prisotnost mednarodnega koproducenta, ki se izkazuje s sklenjeno pred/pogodbo

do 5 točk

d) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina
zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

do 20 točk

4.3. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje realizacije animiranih filmskih projektov bo SPK agencije ocenila prijavljene projekte
po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija
(upoštevajo se univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta in pripovednega postopka ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor)

do 20 točk

b) ocena likovne zasnove filma in (osnutka) zgodborisa
(izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kakovosti, pričakovana zahtevnost izvedbe)

do 15 točk

c) ocena režiserja

do 25 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju

do 20 točk

– ocena režijskega koncepta
(ta naj vključuje vizualno podobo filma, lahko pa tudi druge segmente, ki so za film specifični oziroma so dodana
vrednost filma
d) ocena glavnega animatorja

do 5 točk

do 10 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju
e) ocena producenta

do 20 točk

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

do 10 točk

– prisotnost mednarodnega koproducenta, ki se izkazuje s sklenjeno pred/pogodbo

do 10 točk

f) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina
zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih financerjev; ustreznost terminskega in distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

do 10 točk

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem razpisu
doseči, da ga SPK predlaga direktorju v
financiranje, je 70 točk.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, SPK direktorju ne more predlagati v sofinanciranje projekta, ki pri merilu a točk 4.1
in 4.2 tega razpisa ni dosegel vsaj 20 točk
ter pri merilu a in b točke 4.3 tega razpisa ni
dosegel skupaj vsaj 20 točk.
5. Obvezne priloge:
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt realizacije filmskega
projekta z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije;

– predračun realizacije filmskega projekta;
Poleg zgoraj navedenih prilog, ki so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije, pa so
obvezne priloge še:
– dokazilo o zagotovljenih avtorskih pravicah na scenariju prijavljenega projekta;
– sinopsis;
– režijska vizija/koncept (naj vključuje vizualno podobo filma, lahko pa tudi druge
segmente, ki so za film specifični oziroma so
dodana vrednost filma);
– reference režiserja;
– reference producenta;
– v primeru mednarodnega koproducenta sklenjene pred/pogodbe;
– terminski načrt za produkcijo filma;

– distribucijsko-promocijski načrta doma
in v tujini;
– predvideni seznam avtorjev, soavtorjev
in (pri igranih filmih) seznam treh glavnih
igralskih vlog;
a) za realizacijo igranih filmskih projektov:
– scenarij.
b) za realizacijo dokumentarnih filmskih
projektov:
– pisno in slikovno gradivo, iz katerega je
razvidna vsebinska zasnova projekta oziroma scenarija, če to omogočata narava teme
in avtorski pristop.
c) za realizacijo animiranih filmov:
– scenarij;
– likovna zasnova filma in (osnutek)
zgodborisa;
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– reference glavnega animatorja.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo filmov po
tem razpisu, je 3.000.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi
tega razpisa, znaša:
– za posamezni celovečerni igrani film
750.000,00 EUR;
– za posamezni srednjemetražni igrani
film 250.000,00 EUR;
– za posamezni celovečerni dokumentarni film 120.000,00 EUR;
– za posamezni srednjemetražni dokumentarni film 60.000,00 EUR;
– za posamezni celovečerni animirani
film 750.000,00 EUR;
– za posamezni srednjemetražni animirani film 250.000,00 EUR;
– za posamezni kratkometražni film ne
glede na žanr 100.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta po tem razpisu znaša 25.000,00 EUR.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko agencija izjemoma sofinancira dodatno promocijo filma v višini do 12.500,00
EUR, če gre za film, za katerega se pričakuje, da si ga bo v kinodvoranah Republike
Slovenije ogledalo več kot 25.000 gledalcev.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem agencije zagotovi producent.
Sredstva za realizacijo filmskih projektov morajo biti porabljena najkasneje v roku
dveh let od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški
Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije o upravičenih stroških
sofinanciranih projektov (Uradni list RS,
št. 60/11).
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu,
vendar brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v
primeru, ko prijavitelj ne more odbiti celotnega DDV oziroma le-ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna
tudi del DDV, katerega si prijavitelj ne more
povrniti.
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
Ne glede na prejšnji odstavek agencija
sofinancira projekte nizko proračunskega,
mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh
izkazanih upravičenih stroškov.
Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma,
večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev
v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih, kar
za igrane filme znaša 1.272.108 EUR, za
dokumentarne pa 242.966 EUR.
V primeru, če bo prva tranša avans,
mora prijavitelj sofinanciranega projekta
pred izplačilom prve tranše predložiti listino
o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
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Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
Prijavitelj sofinanciranega projekta mora
agenciji oddati film na formatu, ki omogoča
javno kinematografsko predvajanje ter na
formatu, ki omogoča digitalno kinematografsko predvajanje (DCP).
8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011
in se zaključi z dnem 5. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
realizacije filmskega projekta;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v
poslovnem času agencije (Miklošičeva c.
38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – javni razpis za sofinanciranje realizacije filmskih projektov«, se posamično za
vsak projekt posebej lahko izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali
preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog
kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga
ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati
en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to
predvidenih mestih 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 (podpisane in žigosane strani morajo
biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki
sprejema vloge, prispele na ta razpis, na
vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na
enak način evidentira tudi vsako dopolnitev
oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in
naslov projekta.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agen-

cija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7
delovnih dni po končanem razpisnem roku.
Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni
strani agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna strokovno
programska komisija.
Scenarist, režiser in producent igranih
in dokumentarnih filmskih projektov ter scenarist, režiser, glavni animator in producent
animiranih filmskih projektov, imajo pred
ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v
roku osmih dni povabi prijavitelje projektov,
ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega
projekta.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh
drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče
uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od
zahteve za sofinanciranje projekta, na kar
mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih projektov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih
s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela,
zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta do agencije (in Filmskega sklada
Republike Slovenije kot njenega pravnega
predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati
tudi izvedljivost projekta glede na finančni
načrt in predračun prijavljenega projekta.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži
pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik
pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti
v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
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ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in
direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu
predhodno opozoriti.
15. Sofinanciranje osnovne promocije in
distribucije sofinanciranih projektov po tem
razpisu
Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti za sofinancirani projekt po tem razpisu,
mora producent takega projekta pri agenciji
vložiti zahtevo za sofinanciranje promocije
in distribucije filma.
Producent mora za sredstva osnovne
promocije in distribucije v Sloveniji pisno zaprositi najkasneje 45 dni pred predvidenim
začetkom predvajanja filma v kinodvoranah.
Prošnja mora vsebovati:
– finančni načrt osnovne promocije z
oceno pričakovanega obiska in blagajniškega prejemka;
– predračun stroškov s specifikacijo
predvidenih stroškov osnovne promocije
(po priloženem obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani agencije);
– terminski in krajevni načrt distribucije s
seznamom potrjenih premiernih kinematografov in z datumom premiere filma;
– podpisana pogodba z distribucijskim
podjetjem, ki prevzema distribucijo filma, za
katerega producent zaproša sredstva za sofinanciranje osnovne promocije.
Agencija sofinancira promocijo projektov
iz nacionalnega filmskega programa po pravilu de minimis ali na podlagi druge ustrezne
sheme državnih pomoči.
Pristojna strokovno programska komisija
za promocijo in distribucijo predlaga direktorju agencije višino zneska sofinanciranja
osnovne promocije in distribucije po naslednjih merilih:
– tržni potencial filma,
– predlagani distribucijsko promocijski
načrt plasmaja filma na slovenskem trgu,
– dolgoročni kulturni potencial filma.
Na podlagi predloga strokovno programske komisije, direktor odloči o višini sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta ter kateri stroški promocije in
distribucije se sofinancirajo in izda dopolnilno odločbo k odločbi iz zadnjega odstavka
12. točke tega razpisa.
Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena skleneta agencija in izbrani prijavitelj pogodbo o sofinanciranju
promocije in distribucije sofinanciranega
projekta.
16. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
17. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, strokovna sodelavka II, lidija.zajec@film-center.si, (tel.
01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Ob-4252/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10) in drugega odstavka 24. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi

postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje realizacije projektov
slovenskih celovečernih prvencev za
leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa:
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje realizacije
projektov slovenskih celovečernih prvencev
za leto 2011. Namen sofinanciranja realizacije celovečernih prvencev je omogočanje
realizacije filma režiserjem, ki še niso režirali
celovečernega filma, so pa režirali vsaj eno
avdiovizualno delo. V primeru več režiserjev
mora to veljati za vsakogar od njih.
Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov,
pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Realizacija celovečernih prvencev po
tem razpisu se sofinancira na podlagi sheme državnih pomoči N 454/2009 – Shema
podpore slovenski filmski industriji.
2. Razlaga izrazov:
Celovečerni prvenec je prvi celovečerni
film, ki ga režiser posname.
Realizacija projekta je proces, ki zajema priprave na snemanje, snemanje, in postprodukcijo filma;
Producent je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in
produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je
odgovoren za njegovo dokončanje.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge,
opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier,
eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke;
Sinopsis je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne
odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani
strani.
Režijska vizija/ koncept je razlaga režiserjevega videnja nastajajočega filma. Obsega do pet tipkanih strani;
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi
fazami, potrebnimi za realizacijo projekta;
Finančni načrt je prikaz virov financiranja
projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za
realizacijo projekta ter pojasnila, na kakšen
način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno
konstrukcijo projekta;
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
za realizacijo projekta so vse verodostojne
listine (pred/pogodbe s financerji, kopro-
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ducenti, predkupci predvajalskih pravic, z
donatorji, s sponzorji itn.), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna
in druga sredstva, potrebna za realizacijo
projekta;
Terminski načrt je časovno natančno
opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih
in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom
o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu:
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Agencija sofinancira projekte s področja
slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za slovenski film se šteje film, pri
katerem ima večinski producentski delež
slovenski producent 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.
Do sredstev agencije po tem razpisu so
upravičeni producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110).
Za sredstva agencije na tem razpisu ne
morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko
ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega
obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega razpisa, agencija odstopi od
pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na tem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ enim projektom.
Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil
več kot en projekt, se bo obravnavalo tistega, ki bo prispel prvi, vse naslednje vloge
pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. V kolikor gre
za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na
ovojnici.
4. Merila:
4.1. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje projektov realizacije celovečernih
prvencev bo strokovno programska komisija
(v nadaljevanju: SPK) agencije ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:
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a) ocena scenarija

do 35 točk

– univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme

do 10 točk

– struktura in prepričljivost scenarija, karakterizacija likov, dialogi

do 15 točk

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

do 10 točk

b) ocena režiserja

do 30 točk

– ustrezna univerzitetna izobrazba filmske smeri,

5 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem ali drugem kulturnem področju

do 15 točk

– ocena režijskega koncepta
(ta naj vključuje vizualno podobo filma, lahko pa tudi druge segmente, ki so za film specifični oziroma so
dodana
vrednost filma)

do 10 točk

c) ocena producenta in morebitnih koproducentov

do 15 točk

– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem ali drugem kulturnem področju (strokovna in finančna
kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na festivalih, uspešnost pri gledalcih, prisotnost mednarodnega koproducenta)
d) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah,
višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega
in distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem razpisu
doseči, da ga SPK predlaga direktorju v
sofinanciranje, je 65 točk.
5. Obvezne priloge:
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt realizacije projekta celovečernega prvenca z dokazili o zaprtju
finančne konstrukcije;
– predračun realizacije projekta celovečernega prvenca;
Poleg zgoraj navedenih prilog, ki so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije, pa so
obvezne priloge še:
– dokazilo o zagotovljenih avtorskih pravicah na scenariju prijavljenega projekta;
– sinopsis;
– scenarij;
– režijska vizija/ koncept (ta naj vključuje
vizualno podobo filma, lahko pa tudi druge
segmente, ki so za film specifični oziroma so
dodana vrednost filma);
– reference režiserja;
– potrdilo o doseženi izobrazbi režiserja;
– reference producenta;
– reference morebitnih koproducentov;
– v primeru prisotnosti mednarodnega
koproducenta sklenjene (pred)pogodbe;
– terminski načrt;
– distribucijsko-promocijski načrt doma
in v tujini;
– predvideni seznam avtorjev, soavtorjev
in (pri igranih filmih) seznam treh glavnih
igralskih vlog.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte, sofinancirane na podlagi tega razpisa, je 700.000,00
EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi
tega razpisa, znaša 400.000,00 EUR.

Najvišji možni znesek sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta po tem razpisu znaša 25.000,00 EUR.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko agencija izjemoma sofinancira dodatno promocijo filma v višini do 12.500,00
EUR, če gre za film, za katerega se pričakuje, da si ga bo v kinodvoranah Republike
Slovenije ogledalo več kot 25.000 gledalcev.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem agencije zagotovi producent.
Sredstva za realizacijo projektov slovenskih celovečernih prvencev morajo biti porabljena najkasneje v roku dveh let od dneva
podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški
Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije o upravičenih stroških
sofinanciranih projektov (Uradni list RS,
št. 60/11).
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu,
vendar brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v
primeru, ko prijavitelj ne more odbiti celotnega DDV oziroma le-ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna
tudi del DDV, katerega si prijavitelj ne more
povrniti.
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
Ne glede na prejšnji odstavek agencija
sofinancira projekte nizko proračunskega,
mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.
Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povpreč-

do 20 točk

ne proizvodne cene celovečernega filma,
večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev
v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih,
kar za igrane filme znaša 1.272.108€, za
dokumentarne 242.966€.
V primeru, če bo prva tranša avans,
mora prijavitelj sofinanciranega projekta
pred izplačilom prve tranše predložiti listino
o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
Prijavitelj sofinanciranega projekta, mora
agenciji oddati film na formatu, ki omogoča
javno kinematografsko predvajanje ter na
formatu, ki omogoča digitalno kinematografsko predvajanje (DCP).
8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011
in se zaključi z dnem 5. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
realizacije filmskega projekta;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v
poslovnem času agencije (Miklošičeva c.
38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev«, se posa-
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mično za vsak projekt posebej lahko izročijo
na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po
pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se
evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora
oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti
na za to predvidenih mestih 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 (podpisane in žigosane
strani morajo biti skenirane). Uradna oseba
agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta
razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum
prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in
naslov projekta.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem
roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega
stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred
odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna strokovno
programska komisija.
Scenarist, režiser in producent igranih,
dokumentarnih filmskih projektov ter scenarist, režiser, glavni animator in producent
animiranih filmskih projektov, imajo pred
ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v
roku osmih dni povabi prijavitelje projektov,

ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega
projekta.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni
mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta, na kar mora agencija prijavitelja v
vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih projektov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih
sredstev in poslovno-programskega načrta
dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta do agencije (in Filmskega
sklada Republike Slovenije kot njenega
pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor
upoštevati tudi izvedljivost projekta glede
na finančni načrt in predračun prijavljenega
projekta.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži
pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik
pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti
v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in
direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu
predhodno opozoriti.
15. Sofinanciranje osnovne promocije in
distribucije sofinanciranih projektov po tem
razpisu
Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti za sofinancirani projekt po tem razpisu,
mora producent takega projekta pri agenciji
vložiti zahtevo za sofinanciranje promocije
in distribucije filma.
Producent mora za sredstva osnovne
promocije in distribucije v Sloveniji pisno zaprositi najkasneje 45 dni pred predvidenim
začetkom predvajanja filma v kinodvoranah.
Prošnja mora vsebovati:
– finančni načrt osnovne promocije z
oceno pričakovanega obiska in blagajniškega prejemka;
– predračun stroškov s specifikacijo
predvidenih stroškov osnovne promocije
(po priloženem obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani agencije);
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– terminski in krajevni načrt distribucije s
seznamom potrjenih premiernih kinematografov in z datumom premiere filma;
– podpisana pogodba z distribucijskim
podjetjem, ki prevzema distribucijo filma, za
katerega producent zaproša sredstva za sofinanciranje osnovne promocije.
Agencija sofinancira promocijo projektov
iz nacionalnega filmskega programa po pravilu de minimis ali na podlagi druge ustrezne
sheme državnih pomoči.
Pristojna strokovno programska komisija
za promocijo in distribucijo predlaga direktorju agencije višino zneska sofinanciranja
osnovne promocije in distribucije po naslednjih merilih:
– tržni potencial filma,
– predlagani distribucijsko promocijski
načrt plasmaja filma na slovenskem,
trgu,
– dolgoročni kulturni potencial filma.
Na podlagi predloga strokovno programske komisije, direktor odloči o višini sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta ter kateri stroški promocije in
distribucije se sofinancirajo in izda dopolnilno odločbo k odločbi iz zadnjega odstavka
12. točke tega razpisa.
Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena skleneta agencija in izbrani prijavitelj pogodbo o sofinanciranju
promocije in distribucije sofinanciranega
projekta.
16. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
17. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, strokovna sodelavka II, lidija.zajec@film-center.si, (tel.
01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Ob-4253/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10) in drugega odstavka 18. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi
postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2011), Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje realizacije slovenskih
manjšinskih koprodukcijskih projektov
za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih
projektov za leto 2011. Namen sofinanciranja realizacije manjšinskih koprodukcij je
omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na
njihovo trajanje.
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Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov,
pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Realizacija slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov po tem razpisu se
sofinancira na podlagi sheme državnih pomoči N 454/2009 – Shema podpore slovenski filmski industriji.
2. Razlaga izrazov
Producent je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in
produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je
odgovoren za njegovo dokončanje.
Realizacija projekta je proces, ki zajema priprave na snemanje, snemanje, in postprodukcijo filma.
Manjšinska koprodukcija je proces
ustvarjanja filma, v katerem znaša slovenski delež najmanj 10 odstotkov in največ 49
odstotkov stroškov celotne produkcije filma
in če znaša število soavtorjev, avtorjev prispevkov in igralske zasedbe filma vsaj 10
odstotkov celotne avtorske in igralske zasedbe filma.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge,
opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier,
eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
Sinopsis je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente
ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani.
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi
fazami, potrebnimi za realizacijo projekta.
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Finančni načrt je prikaz virov financiranja
projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za
realizacijo projekta ter pojasnila, na kakšen
način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno
konstrukcijo projekta.
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
za realizacijo projekta so vse verodostojne
listine (pred/pogodbe s financerji, koproducenti, predkupci predvajalskih pravic, z
donatorji, s sponzorji itn.), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna
in druga sredstva, potrebna za realizacijo
projekta.
Terminski načrt je časovno natančno
opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih
in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Agencija sofinancira projekte s področja
slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za slovenski film se šteje film, pri
katerem ima večinski producentski delež
slovenski producent 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.
Do sredstev agencije po tem razpisu so
upravičeni producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110).
Za sredstva agencije na tem razpisu
ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,

ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko
vsebino.
Če se na ta razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega
obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega razpisa, agencija odstopi od
pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na tem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ dvema projektoma.
Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil
več kot dva projekta, se bo obravnavalo tiste
tri, ki bodo prispeli prvi, vse naslednje vloge
pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. V kolikor gre
za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na
ovojnici.
4. Merila
Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje manjšinskih koprodukcij bo strokovno
programska komisija (v nadaljevanju: SPK)
ocenila prijavljene projekte po naslednjih
merilih:

a) ocena scenarija
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme
– struktura in prepričljivost zgodbe, doslednost karakterizacije likov, zasedba vlog

do 30 točk
do 5 točk
do 10 točk

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

do 5 točk

– navzočnost Slovenije, Slovencev, slovenskega jezika oziroma slovenske kulture v scenariju

do 10 točk

b) ocena režiserja
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju)

do 15 točk

c) angažiranost slovenskih soavtorjev, avtorjev prispevkov in igralske zasedbe filma

do 15 točk

d) angažiranost tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji

do 15 točk

– snemanje v Republiki Sloveniji (za 2 snemalna dni 1 točka)

do 10 točk

– poprodukcija zvoka oziroma slike v Republiki Sloveniji (za vsako 2,5 točki)
e) ocena glavnega producenta in slovenskega koproducenta
– odmevnost dela glavnega producenta na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta
glede na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih)
– odmevnost dela slovenskega producenta na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta
glede na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih)
f) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina
zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

do 5 točk
do 15 točk
do 5 točk
do 10 točk
do 10 točk
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Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem razpisu
doseči, da ga SPK predlaga direktorju v
financiranje, je 65 točk.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, SPK direktorju ne more predlagati v
sofinanciranje projekta, ki pri merilu a v tej
točki tega razpisa ni dosegel vsaj 20 točk.
5. Obvezne priloge:
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije realizacije manjšinskih
koprodukcijskih projektov;
– predračun realizacije manjšinskih koprodukcijskih projektov;
Poleg zgoraj navedenih prilog, ki so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije, pa so
obvezne priloge še:
– dokazilo o zagotovljenih avtorskih pravicah na scenariju prijavljenega projekta;
– sinopsis v slovenskem jeziku;
– scenarij v slovenskem jeziku;
– navedba vseh slovenskih soavtorjev,
avtorjev prispevkov in slovenskega dela
igralske zasedbe prijavljenega projekta;
– navedba angažiranosti tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji (število predvidenih snemalnih dni v Republiki Sloveniji
in morebitna postprodukcija zvoka in/ali
slike);
– reference režiserja;
– reference glavnega producenta;
– reference slovenskega koproducenta;
– terminski načrt;
– distribucijsko-promocijski načrt doma
in v tujini;
– predvideni seznam vseh avtorjev, soavtorjev in (pri igranih filmih) navedba treh
glavnih igralskih vlog.
Prijavitelji lahko (neobvezno) oddajo tudi
scenarij v izvornem ali angleškem jeziku.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev, namenjenih za manjšinske koprodukcijske projektov po tem razpisu, je
150.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 100.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek sofinanciranja
promocije in distribucije sofinanciranega
projekta po tem razpisu znaša 10.000,00
EUR.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem agencije zagotovi producent.
Sredstva za realizacijo slovenskih manjšinskih koprodukcijskih filmskih projektov
morajo biti porabljena najkasneje v roku
dveh let od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški:
Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije o upravičenih stroških
sofinanciranih projektov (Uradni list RS,
št. 60/11).
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, vendar brez obračunanega davka na
dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV).
Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v primeru, ko prijavitelj ne more odbiti
celotnega DDV oziroma le ta ni v celoti
povračljiv. V tem primeru se kot strošek

prizna tudi del DDV, katerega si prijavitelj
ne more povrniti.
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
Ne glede na prejšnji odstavek agencija
sofinancira projekte nizko proračunskega,
mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.
Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma,
večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev
v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih,
kar za igrane filme znaša 1.272.108 EUR,
za dokumentarne 242.966 EUR.
V primeru, če bo prva tranša avans,
mora prijavitelj sofinanciranega projekta
pred izplačilom prve tranše predložiti listino
o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
Prijavitelj sofinanciranega projekta mora
agenciji oddati film na formatu, ki omogoča
javno kinematografsko predvajanje ter na
formatu, ki omogoča digitalno kinematografsko predvajanje (DCP).
8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011
in se zaključi z dnem 5. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun realizacije manjšinskih koprodukcijskih
projektov;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v
poslovnem času agencije (Miklošičeva c.
38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni
razpis za financiranje realizacije slovenskih
manjšinskih koprodukcijskih projektov«, se
posamično za vsak projekt posebej lahko
izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost.
Vsaka prispela vloga ter njene morebitne
dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti na za to predvidenih
mestih 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 (podpisane in žigosane strani morajo
biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki
sprejema vloge, prispele na ta razpis, na
vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na
enak način evidentira tudi vsako dopolnitev
oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposle-
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nih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in
naslov projekta.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem
roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega
stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred
odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna strokovno
programska komisija.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v
roku osmih dni povabi prijavitelje projektov,
ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega
projekta.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni
mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta, na kar mora agencija prijavitelja v
vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih projektov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih s strani pristojne SPK, razpoložljivih
sredstev in poslovno-programskega načrta
dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta do agencije (in Filmskega
sklada Republike Slovenije kot njenega
pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor
upoštevati tudi izvedljivost projekta glede
na finančni načrt in predračun prijavljenega
projekta.
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Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži
pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik
pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti
v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in
direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu
predhodno opozoriti.
15. Sofinanciranje osnovne promocije in
distribucije sofinanciranih projektov po tem
razpisu
Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti za sofinancirani projekt po tem razpisu,
mora producent takega projekta pri agenciji
vložiti zahtevo za sofinanciranje promocije
in distribucije filma.
Producent mora za sredstva osnovne
promocije in distribucije v Sloveniji pisno zaprositi najkasneje 45 dni pred predvidenim
začetkom predvajanja filma v kinodvoranah.
Prošnja mora vsebovati:
– finančni načrt osnovne promocije z
oceno pričakovanega obiska in blagajniškega prejemka;
– predračun stroškov s specifikacijo
predvidenih stroškov osnovne promocije
(po priloženem obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani agencije);
– terminski in krajevni načrt distribucije s
seznamom potrjenih premiernih kinematografov in z datumom premiere filma;
– podpisana pogodba z distribucijskim
podjetjem, ki prevzema distribucijo filma, za
katerega producent zaproša sredstva za sofinanciranje osnovne promocije.
Agencija sofinancira promocijo projektov
iz nacionalnega filmskega programa po pravilu de minimis ali na podlagi druge ustrezne
sheme državnih pomoči.
Pristojna strokovno programska komisija
za promocijo in distribucijo predlaga direktorju agencije višino zneska sofinanciranja
osnovne promocije in distribucije po naslednjih merilih:
– tržni potencial filma,
– predlagani distribucijsko promocijski
načrt plasmaja filma na slovenskem trgu,
– dolgoročni kulturni potencial filma.
Na podlagi predloga strokovno programske komisije, direktor odloči o višini sofinanciranja promocije in distribucije sofinanciranega projekta ter kateri stroški promocije in
distribucije se sofinancirajo in izda dopolnilno odločbo k odločbi iz zadnjega odstavka
12. točke tega razpisa.
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Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena skleneta agencija in izbrani
prijavitelj pogodbo o sofinanciranju promocije in distribucije sofinanciranega projekta.
16. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
17. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Jelka Stergel, vodja trženja,
jelka.stergel@film-center.si, (tel. 01/23432-00).
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Ob-4254/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona
o slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10)
in drugega odstavka 13. in prvega odstavka
47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire
projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine
pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje razvoja animiranih,
celovečernih igranih in celovečernih
dokumentarnih filmskih projektov za
leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje razvoja animiranih filmskih projektov ne glede na trajanje ter celovečernih igranih in dokumentarnih filmskih projektov za leto 2011. Namen
sofinanciranja razvoja filmskega projekta je
spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in
profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega
in animiranega filma.
Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov,
pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Razvoj filmskih projektov po tem razpisu
se sofinancira na podlagi sheme državnih
pomoči N 454/2009 – Shema podpore slovenski filmski industriji.
2. Razlaga izrazov
Producent je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in
produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je
odgovoren za njegovo dokončanje.
Celovečerni (dolgometražni) film je film,
katerega trajanje presega 70 minut.
Srednjemetražni film je film, ki traja 45–
70 minut;
Kratkometražni film je film, krajši od
45 minut;
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge,

opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier,
eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
Sinopsis je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne
odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani
strani.
Finančni načrt projekta je prikaz virov
financiranja projekta, vključujoč vse stroške,
potrebne za izvedbo projekta ter pojasnila,
na kakšen način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo projekta;
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
za razvoj projekta so vse verodostojne listine (pred/pogodbe s financerji, koproducenti,
predkupci predvajalskih pravic, z donatorji,
s sponzorji itn.), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za razvoj filmskega projekta.
Terminski načrt je časovno natančno
opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih
in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovit razvoj filmskega projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Agencija sofinancira projekte s področja
slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za slovenski film se šteje film, pri
katerem ima večinski producentski delež
slovenski producent 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.
Do sredstev agencije po tem razpisu so
upravičeni producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110).
Za sredstva agencije na tem razpisu ne
morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko
ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma
neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega razpisa, agencija odstopi od
pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ tremi projekti.
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Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot tri projekte, se bo obravnavalo tiste tri, ki
bodo prispeli prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici.
4. Merila
4.1 Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja filmskega projekta na področju celovečernega igranega filmskega projekta bo
strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) ocenila prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija

do 30 točk

– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta

do 10 točk

– struktura in prepričljivost zgodbe, karakterizacija glavnih likov, dialogi

do 10 točk

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

do 10 točk

b) ocena režiserja

do 15 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju
c) ocena producenta

do 15 točk

– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede
na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih)
d) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za razvoj filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za razvoj filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev, ustreznost terminskega načrta)
e) že odobrena sredstva za razvoj istega projekt programa Media

do 10 točk

30 točk

4.2. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja filmskega projekta na področju celovečernega dokumentarnega filmskega
projekta, bo SPK ocenila prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena pisnega in morebitnega slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta
oziroma scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop

do 30 točk

– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta

do 10 točk

– razvidnost avtorskega stališča

do 10 točk

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

do 10 točk

b) ocena režiserja

do 15 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju
c) ocena producenta

do 15 točk

– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede
na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih)
d) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za razvoj filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za razvoj filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta)
e) že odobrena sredstva za razvoj istega projekt programa Media

do 10 točk

30 točk

4.3. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja filmskega projekta na področju animiranega filmskega projekta bo SPK ocenila
prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena scenarija ali (osnutka) zgodborisa

do 20 točk

– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost pripovednega postopka

do 10 točk

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

do 10 točk

b) ocena likovne zasnove filma
(izvirnost likovne zasnove, grafična karakterizacija likov, pričakovana zahtevnost izvedbe)

do 10 točk

c) ocena režiserja

do 10 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju
d) ocena glavnega animatorja

do 10 točk

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju
e) ocena producenta

do 10 točk

– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede
na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih)
f) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za razvoj filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za razvoj filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta)
g) že odobrena sredstva za razvoj istega projekt programa Media

do 10 točk

30 točk
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Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem razpisu
doseči, da ga SPK predlaga direktorju v
financiranje, je 50 točk.
5. Obvezne priloge:
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije razvoja filmskega projekta;
– predračun razvoja filmskega projekta.
Poleg zgoraj navedenih prilog, ki so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije, pa so
obvezne priloge še:
– sinopsis;
– reference režiserja;
– reference producenta;
– terminski načrt razvoja filmskega projekta;
– potrdilo o odobritvi sredstev prijavljenemu filmskemu projektu s strani programa
MEDIA (v primeru, da je filmski projekt prijavljen in rezultati razpisa še niso znani, naj
prijavitelj predloži potrdilo o prijavi, agencija
bo pred ocenjevanjem preverila rezultate
razpisa MEDIA).
a) za razvoj celovečernih igranih filmskih
projektov;
– scenarij;
b) za razvoj celovečernih dokumentarnih
filmskih projektov;
– pisno in morebitno slikovno gradivo, iz
katerega sta razvidni vsebinska in estetska
zasnova projekta oziroma scenarija, če to
omogočata narava teme in avtorski pristop;
c) za razvoj animiranih filmov;
– scenarij ali (osnutek) zgodboris(a);
– likovna zasnove filma;
– reference glavnega animatorja.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razvoj filmskih projektov po tem razpisu, je 140.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 25.000,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku dveh let od podpisa pogodbe z
izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški
Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije o upravičenih stroških
sofinanciranih projektov (Uradni list RS,
št. 60/11).
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu,
vendar brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v
primeru, ko prijavitelj ne more odbiti celotnega DDV oziroma le-ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna
tudi del DDV, katerega si prijavitelj ne more
povrniti.
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
Ne glede na prejšnji odstavek agencija
sofinancira projekte nizko proračunskega,
mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh
izkazanih upravičenih stroškov.
Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma,
večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev
v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih,
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kar za igrane filme znaša 1.272.108€, za
dokumentarne 242.966€.
V primeru, če bo prva tranša avans,
mora prijavitelj sofinanciranega projekta
pred izplačilom prve tranše predložiti listino
o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011
in se zaključi z dnem 5. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
razvoja filmskega projekta;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v
poslovnem času agencije (Miklošičeva c.
38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – javni razpis za sofinanciranje razvoja filmskih projektov«, se posamično za
vsak projekt posebej lahko izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali
preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog
kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga
ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati
en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to
predvidenih mestih 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 (podpisane in žigosane strani morajo
biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki
sprejema vloge, prispele na ta razpis, na
vsaki vlogi jasno označi datum prejema. Na
enak način evidentira tudi vsako dopolnitev
oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in
naslov projekta.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem
roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega
stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred
odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna strokovno
programska komisija.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v
roku osmih dni povabi prijavitelje projektov,
ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega
projekta.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh
drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče
uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od
zahteve za sofinanciranje projekta, na kar
mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih projektov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih
s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela,
zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta do agencije (in Filmskega sklada
Republike Slovenije kot njenega pravnega
predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati
tudi izvedljivost projekta glede na finančni
načrt in predračun prijavljenega projekta.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži
pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik
pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti
v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in
direktor agencije.
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Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu
na usklajevanje ne odzove ali če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe,
se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora agencija v
vabilu predhodno opozoriti.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili
tega razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Nerina T. Kocjančič,
strokovna sodelavka II, nerina.kocjancic@
film-center.si, (tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije
Ob-4255/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena
Zakona o slovenskem filmskem centru,
javni agenciji Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 77/10) in drugega odstavka 8.
in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o
izvedbi postopka izbire projektov, pogojih
in merilih za izbor projektov ter postopku
sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/11), Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje razvoja scenarija na
področju slovenskega celovečernega
igranega, dokumentarnega in
animiranega filma za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski
filmski center, javna agencija Republike
Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje razvoja
scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in
animiranega filma za leto 2011. Namen
sofinanciranja razvoja scenarijev je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma.
Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov
ter postopku sklepanja pogodb, vsebine
pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem
pogodb Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije (Ura-

dni list RS, št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Realizacija razvoja scenarijev po tem
razpisu se sofinancira na podlagi sheme
državnih pomoči N 454/2009 – Shema
podpore slovenski filmski industriji.
2. Razlaga izrazov:
Producent je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje
projekta in je odgovoren za njegovo dokončanje.
Celovečerni (dolgometražni) film je film,
katerega trajanje presega 70 minut.
Sinopsis je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne
odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani.
Osnutek scenarija (treatment) je razširjena oblika sinopsisa in vsebuje zaporedje
prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v
enem ali več stavkih. Obsega do petnajst
tipkanih strani.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse
dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke,
kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč)
se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske
podatke.
Finančni načrt projekta je prikaz virov financiranja projekta, vključujoč vse
stroške, potrebne za izvedbo projekta ter
pojasnila, na kakšen način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo
projekta;
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za razvoj scenarija;
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za razvoj scenarija so vse verodostojne listine (pred/pogodbe s financerji,
koproducenti, sponzorji itn.), iz katerih je
razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s
finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za razvoj
scenarija.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu, imajo pomen, kot je določeno z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Agencija sofinancira projekte s področja slovenskih filmskih in avdiovizualnih
dejavnosti. Za slovenski film se šteje film,
pri katerem ima večinski producentski de-
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lež slovenski producent 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.
Do sredstev agencije po tem razpisu
so upravičeni producenti, registrirani za
dejavnosti produkcija filmov, video filmov,
televizijskih oddaj (J59.110) ali fizične osebe.
Za sredstva agencije na tem razpisu
ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko
vsebino.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program
prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o
izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega
programa podati izjavo, ki je sestavni del
prijavnega obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati
fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA,
ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih
vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do
agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega razpisa, agencija odstopi od
pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ tremi projekti.
Prijavitelj mora za vsak projekt oddati
samostojno vlogo. V kolikor bo prijavitelj
prijavil več kot tri projekte, se bo obravnavalo tiste tri, ki bodo prispeli prvi, vse
naslednje vloge pa se zavržejo.
V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. V kolikor gre
za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti
na ovojnici.
4. Merila
4.1. Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja scenarijev na področju
celovečernega igranega filma bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju:
SPK) agencije ocenila prijavljene projekte
po naslednjih merilih:

a) ocena sinopsisa in osnutka scenarija ali scenarija

do 80 točk

– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost ter razvojni potencial projekta

do 30 točk

– struktura in prepričljivost zgodbe ter glavnih likov

do 35 točk

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

do 15 točk

b) ocena scenarista
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem ali drugem kulturnem področju).

do 20 točk

4.2. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja scenarijev na področju celovečernega dokumentarnega filma bo SPK ocenila
prijavljene projekte po naslednjih merilih:
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a) ocena pisnega in morebitnega slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta
oziroma sinopsisa in osnutka scenarija ali scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop

do 80 točk

– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta

do 30 točk

– razvidnost avtorskega stališča

do 30 točk

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

do 20 točk

b) ocena scenarista
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem ali drugem kulturnem področju).

do 20 točk

4.3. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja scenarijev na področju celovečernega animiranega filma bo SPK ocenila prijav
ljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena sinopsisa in osnutka scenarija ali scenarija ali (osnutka) zgodborisa

do 45 točk

– univerzalnost in relevantnost teme

do 15 točk

– izvirnost pripovednega postopka

do 15 točk

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

do 15 točk

b) ocena likovne zasnove filma

do 35 točk

– izvirnost likovne zasnove in grafična karakterizacija likov

do 20 točk

– pričakovana zahtevnost izvedbe

do 15 točk

c) ocena scenarista
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem ali drugem kulturnem področju).

do 20 točk

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem razpisu
doseči, da ga SPK predlaga direktorju v
sofinanciranje, je 70 točk.
5. Obvezne priloge:
– prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije razvoja scenarija;
– predračun razvoja scenarija;
Poleg zgoraj navedenih prilog, ki so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije, pa so
obvezne priloge še:
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče prijavitelja (samo za prijavitelje –
fizične osebe);
– reference scenarista;
– sinopsis;
a) samo za celovečerne igrane filme:
– osnutek scenarija ali scenarij;
b) samo za celovečerne dokumentarne
filme:
– pisno in morebitno slikovno gradivo,
iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta oziroma sinopsisa in
osnutka scenarija ali scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop;
c) samo za celovečerne animirane filme:
– osnutek scenarija ali scenarij ali (osnutek) zgodborisa;
– likovna zasnova filma.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razvoj scenarijev po
tem razpisu, je 40.000,00 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 8.000,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa
pogodbe z izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški
Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije o upravičenih stroških

sofinanciranih projektov (Uradni list RS,
št. 60/11).
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, vendar
brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Upošteva se
t.i. neto vrednost računa, razen v primeru, ko
prijavitelj ne more odbiti celotnega DDV oziroma le ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru
se kot strošek prizna tudi del DDV, katerega
si prijavitelj ne more povrniti.
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
Ne glede na prejšnji odstavek agencija
sofinancira projekte nizko proračunskega,
mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh
izkazanih upravičenih stroškov.
Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma,
večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev
v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih,
kar za igrane filme znaša 1.272.108€, za
dokumentarne 242.966€.
V primeru, če bo prva tranša avans,
mora prijavitelj sofinanciranega projekta
pred izplačilom prve tranše predložiti listino
o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011
in se zaključi z dnem 5. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
razvoja scenarija;

– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v
razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času agencije (Miklošičeva c. 38/V, 1000
Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani agencije: http://www.filmcenter.si, v zavihku javni natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje razvoja scenarija«,
se posamično za vsak projekt posebej lahko
izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka
prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj
mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora
biti na za to predvidenih mestih 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 (podpisane in žigosane strani
morajo biti skenirane). Uradna oseba agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta razpis,
na vsaki vlogi jasno označi datum prejema.
Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih
na agenciji imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt
kandidira za sredstva agencije na podlagi
tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v
nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi
skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje
šifro vloge, podatke o prijavitelju in naslov
projekta.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo
zavržene.
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Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki
tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi podatkov
od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija
pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge, z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali v celoti
dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7
delovnih dni po končanem razpisnem roku.
Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka
tega odstavka bo objavljen na spletni strani
agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna SPK.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku
osmih dni povabi prijavitelje projektov, ki jih je
pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na
usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke ne
odzove ali če finančnih, časovnih in vseh
drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče
uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od
zahteve za sofinanciranje projekta, na kar
mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih projektov odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih s
strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev
in poslovno-programskega načrta dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta
do agencije (in Filmskega sklada Republike
Slovenije kot njenega pravnega predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati tudi izvedljivost
projekta glede na finančni načrt in predračun
prijavljenega projekta.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži
pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri
agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila
za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe
s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti v
sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta

na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in
direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu
na usklajevanje ne odzove ali če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu
predhodno opozoriti.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Nerina T. Kocjančič, strokovna
sodelavka II, nerina.kocjancic@film-center.si,
(tel. 01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Ob-4256/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona
o slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10)
in drugega odstavka 30. in prvega odstavka
47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire
projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine
pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje povečav in transferjev
za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa:
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje povečav in
transferjev za leto 2011. Namen sofinanciranja povečav in transferjev je spodbujanje
filmske ustvarjalnosti z omogočanjem izdelave filmskih kinematografskih kopij na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma ne glede na njegovo trajanje,
zvrst ali žanr.
Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom
o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku
sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11; v
nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem
razpisu.
Povečave in transferji po tem razpisu se
sofinancirajo na podlagi sheme državnih pomoči N 454/2009 – Shema podpore slovenski filmski industriji.
2. Razlaga izrazov:
Producent je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki organizira in
produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je
odgovoren za njegovo dokončanje;
Povečava je povečanje filmske slike s 16
mm ali super 16 mm filmskega traku na 35
mm trak in izdelava 35 mm standardne zvočne kopije filma;
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Transfer je prenos slike z digitalnega nosilca na 35 mm filmski trak in izdelava 35 mm
standardne zvočne kopije filma;
Finančni načrt projekta je prikaz virov financiranja projekta, vključujoč vse stroške,
potrebne za povečavo oziroma transfer filma ter pojasnila, na kakšen način namerava producent zagotoviti finančna in druga
sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo
projekta;
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
so vse verodostojne listine (pred/pogodbe s
financerji, koproducenti, predkupci predvajalskih pravic, z donatorji in s sponzorji itn.), iz
katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v
skladu s finančnim načrtom že zagotovljena
finančna in druga sredstva, potrebna za povečavo oziroma transfer projekta;
Terminski načrt je časovno natančno
opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih
in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi
predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu:
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Agencija sofinancira projekte s področja
slovenskih filmskih in avdiovizualnih dejavnosti. Za slovenski film se šteje film, pri katerem
ima večinski producentski delež slovenski producent 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.
Do sredstev agencije po tem razpisu so
upravičeni producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110) s filmi, posnetimi po
slikovnih in zvočnih standardih, ki zagotavljajo možnost izdelave kakovostnih filmskih
kinematografskih kopij.
Za sredstva agencije na tem razpisu ne
morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je
sestavni del prijavnega obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej
točki tega razpisa, agencija odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in
zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na tem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ enim projektom.
Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot en projekt, se bo obravnavalo tistega, ki bo prispel
prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo.
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V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici.
4. Merila:
Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje povečav in transferjev bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) agencije ocenila prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) kakovost filma

do 30 točk

– relevantnost teme in prepričljivost filmske pripovedi

do 10 točk

– režijska kakovost filma

do 10 točk

– kakovost prispevkov drugih avtorjev, soavtorjev, avtorjev prispevkov in izvajalcev

do 10 točk

b) produkcijsko-tehnična kakovost filma

do 20 točk

– kakovost originalnega zvoka

do 10 točk

– kakovost originalne slike

do 10 točk

c) tržno-promocijski potencial filma

do 30 točk

– ocena potenciala v Republiki Sloveniji

do 20 točk

– ocena potenciala v tujini (upoštevaje filmske festivale)

do 10 točk

d) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za povečavo oziroma transfer filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za povečavo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in distribucijskopromocijskega načrta doma in v tujini).

do 20 točk

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v sofinanciranje, je 70 točk.
5. Obvezne priloge:
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije povečave oziroma transferja
ter rekapitulacija porabljenih sredstev do povečave/transferja po virih financiranja;
– predračun realizacije ter povečave oziroma transferja.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– končna montažna različica filma na
DVD formatu, ki omogoča estetsko in tehnično evalvacijo projekta;
– dokazila o urejenih avtorskopravnih in
drugih razmerjih med producentom, koproducenti, soavtorji in izvajalci;
– predpogodbe ali pogodbe o distribuciji
filma ali povabila na pomemben mednarodni
filmski festival;
– seznam avtorske ekipe, z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov ter
izvajalcev;
– terminski načrt povečave/ transferja;
– distribucijsko-promocijski načrt doma
in v tujini.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za povečave in transferje
po tem razpisu, je 135.000,00 EUR.
Največji možni znesek za posamezni
projekt, ki bo financiran na podlagi tega javnega razpisa, znaša 60.000,00 EUR.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem agencije zagotovi producent.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa
pogodbe z izbranimi prijavitelji.

7. Upravičeni stroški:
Agencija bo stroške sofinanciranih projektov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije o upravičenih stroških
sofinanciranih projektov (Uradni list RS,
št. 60/11).
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu,
vendar brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v
primeru, ko prijavitelj ne more odbiti celotnega DDV oziroma le ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna
tudi del DDV, katerega si prijavitelj ne more
povrniti.
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
Ne glede na prejšnji odstavek agencija
sofinancira projekte nizko proračunskega,
mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh
izkazanih upravičenih stroškov.
Nizko proračunski film je vsak film, katerega proizvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celovečernega filma,
večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev
v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih,
kar za igrane filme znaša 1.272.108 EUR,
za dokumentarne 242.966 EUR.
V primeru, če bo prva tranša avans,
mora prijavitelj sofinanciranega projekta
pred izplačilom prve tranše predložiti listino
o zavarovanju za kvalitetno izvedbo sofinanciranega projekta v višini 10% sofinanciranega zneska po tem razpisu.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdi-

ovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
Prijavitelj sofinanciranega projekta mora
agenciji oddati film na formatu, ki omogoča
javno kinematografsko predvajanje ter na
formatu, ki omogoča digitalno kinematografsko predvajanje (DCP).
8. Ta javni razpis se prične z dnem 5. 8.
2011 in se zaključi z dnem 5. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
realizacije in povečave oziroma transferja;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v
poslovnem času agencije (Miklošičeva c.
38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
za sofinanciranje povečav in transferjev«, se
posamično za vsak projekt posebej lahko
izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka
prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj
mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora
biti na za to predvidenih mestih 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 (podpisane in žigosane
strani morajo biti skenirane). Uradna oseba
agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta
razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum
prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
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11. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in
naslov projekta.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7
delovnih dni po končanem razpisnem roku.
Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka
tega odstavka bo objavljen na spletni strani
agencije, najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna strokovno
programska komisija.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v roku
osmih dni povabi prijavitelje projektov, ki jih je
pristojna SPK predlagala v sofinanciranje na
usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh
drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče
uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od
zahteve za sofinanciranje projekta, na kar
mora agencija prijavitelja v vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih projektov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih projektih, podanih
s strani pristojne SPK, razpoložljivih sredstev in poslovno-programskega načrta dela,
zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti producenta do agencije (in Filmskega sklada
Republike Slovenije kot njenega pravnega
predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati
tudi izvedljivost projekta glede na finančni
načrt in predračun prijavljenega projekta.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih projektov.

13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži
pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik
pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih projekti so bili sprejeti
v sofinanciranje, sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in
direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu
na usklajevanje ne odzove ali če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu
predhodno opozoriti.
15. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, strokovna sodelavka II, lidija.zajec@film-center.si, (tel.
01/234-32-00).
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Ob-4257/11
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10
in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10) in drugega odstavka 36. in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi
postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11), Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje filmskih festivalov v
Republiki Sloveniji za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni
v letu 2011. Namen sofinanciranja filmskih
festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje
filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.
Pri izboru projektov bo agencija upoštevala merila in pogoje, določene s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov,
pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
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št. 60/11; v nadaljevanju: Pravilnik) in objavljene v tem razpisu.
Filmski festivali po tem razpisu se sofinancirajo po pravilu de minimis.
2. Razlaga izrazov
Festival je zgoščen in časovno jasno
zamejen nabor filmskih in spremljevalnih
dogodkov ob prisotnosti filmskih avtorjev,
producentov in zainteresirane javnosti, ki
se odvija z namenom predstaviti domačemu in mednarodnemu občinstvu aktualno
ali tematsko opredeljeno filmsko produkcijo
iz originalnega oziroma čim bolj kvalitetnega
formata filmske projekcije;
Finančni načrt festivala je prikaz virov
financiranja projekta, vključujoč vse stroške,
potrebne za izvedbo festivala ter pojasnila,
na kakšen način namerava prijavitelj zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo projekta;
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov,
potrebnih za celovito izvedbo projekta;
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije festivala so vse verodostojne listine (pogodbe s financerji, koproducenti, z donatorji, s sponzorji ...), iz katerih je razvidno,
v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim
načrtom že zagotovljena finančna in druga
sredstva, potrebna za izvedbo projekta;
Izrazi, ki so uporabljeni v tem razpisu,
imajo pomen, kot je določeno z Zakonom
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 77/10), Pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
3.1. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu:
Do sredstev agencije po tem razpisu
so upravičene pravne osebe ali samostojni
podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video
dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali
drugih prireditev.
Za sredstva agencije na tem razpisu ne
morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma
neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.
Na tem razpisu ne morejo sodelovati fizične ter pravne osebe in z njimi povezane
osebe, opredeljene v 4. členu ZSFCJA, ki
ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh
zapadlih pogodbenih obveznosti do agencije, Ministrstva za kulturo in Filmskega studia
Viba film Ljubljana, kar bo agencija preverila
po uradni dolžnosti.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega razpisa, agencija odstopi od
pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
3.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu:
Na tem razpisu lahko kandidirajo:
– prijavitelji z največ enim projektom (festivalom).
Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot en
projekt, se bo obravnavalo tistega, ki bo
prispel prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo.
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V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici.
4. Merila
Strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) bo prijavljene festivale ocenjevala po naslednjih merilih:
a) ocena festivalskega delovanja prijavitelja za obdobje vsaj enega leta

do 40 točk

– iz naslovov prikazanih filmov ter navedbe obfestivalskih dogodkov razvidna kakovost dosedanjega programa

do 20 točk

– iz števila predvajanj, števila gledalcev in izdanih publikacij razviden obseg dosedanjega programa

do 10 točk

– iz števila, obsega in kakovosti medijskih zapisov razvidna odmevnost prijaviteljeve festivalske odmevnosti

do 10 točk

b) ocena programskih usmeritev
(upošteva se strokovna utemeljenost programskih usmeritev, zasnova programskih sklopov, napoved gostov in združljivost programske usmeritve s programsko politiko sklada)

do 20 točk

c) ocena načrtovanega števila prikazanih filmov, števila predstav in pričakovanega števila gledalcev
(upoštevajo se strokovna utemeljenost načrtovanega števila prikazanih filmov, načrtovanega števila predstav in načrtovanega števila gledalcev)

do 10 točk

d) ocena dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti
(upošteva se verodostojnost in uresničljivost dokazil)

do 15 točk

e) ocena finančnega načrta
(upošteva se utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah ter uresničljivost izjave o zaprtju finančne konstrukcije, obseg sredstev, ki jih za financiranje projekta zagotavlja prijavitelj, ter verodostojnost in uresničljivost predloženih dokazil).

do 15 točk

Posamezni festival je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni festival na tem razpisu
doseči, da ga SPK predlaga direktorju v
financiranje, je 75 točk.
5. Obvezne priloge
– Prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt z dokazili o zaprtju finančne konstrukcije festivala;
– predračun festivala.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– dokazila o festivalskem delovanju prijavitelja za obdobje vsaj enega leta z navedbo
naslovov prikazanih filmov (naslovi, režiserji
in država produkcije) in navedbo obfestivalskih dogodkov;
– dokazila o številu festivalskih predstav
(navesti dolžine filmov), številu gledalcev
(ločeno navesti število prodanih vstopnic in
število brezplačnih vstopnic) ter izdanih publikacij za obdobje vsaj enega leta;
– dokazila o medijski odmevnosti prijaviteljeve festivalske dejavnosti za obdobje
vsaj enega leta;
– programska usmeritev prijavljenega
festivala (navesti tudi zasnovo programskih
sklopov in listo napovedanih gostov festivala);
– načrtovano število prikazanih filmov
(navajati glede na dolžino filmov), predstav
in pričakovano število gledalcev na prijavljenem festivalu;
– terminski načrt prijavljenega festivala;
– dokazila o zagotovljenem financiranju
prijaviteljeve festivalske dejavnosti;
– izjava o zaprtju finančne konstrukcije.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje filmskih
festivalov po tem razpisu, je 120.000,00
EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni festival, ki bo sofinanciran na podlagi tega
razpisa, znaša 40.000,00 EUR.

Razliko med predračunsko vrednostjo
festivala ter deležem agencije zagotovi prijavitelj.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje v roku enega leta od dneva podpisa
pogodbe z izbranimi prijavitelji.
7. Upravičeni stroški
Agencija bo stroške sofinanciranih festivalov krila skladno s Pravilnikom Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11).
Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih
upravičenih stroškov.
Prijavitelj, ki je pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika
Slovenija, ne sme s sredstvi agencije kriti
istih stroškov kot jih je kril s sredstvi, ki jih je
pridobil na drugem skladu s področja avdiovizualnih medijev, ki jih sofinancira Republika Slovenija.
8. Ta razpis se prične z dnem 5. 8. 2011
in se zaključi z dnem 5. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z izjavami;
– obrazca za finančni načrt in predračun
festivala;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v
poslovnem času agencije (Miklošičeva c.
38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije, http://www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
10. Oddaja in dostava vlog: vloge v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov«, se
posamično za vsak projekt posebej lahko
izročijo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka

prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj
mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora
biti na za to predvidenih mestih 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 (podpisane in žigosane
strani morajo biti skenirane). Uradna oseba
agencije, ki sprejema vloge, prispele na ta
razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum
prejema. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
11. Odpiranje vlog
Vloge, prispele na ta razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na agenciji imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva agencije na
podlagi tega razpisa.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, podatke o prijavitelju in
naslov festivala.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno
in/ali jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo zavržene.
Upravičena oseba je tista oseba, katere
vloga izpolnjuje pogoje, določene v 3. točki tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi vloge, njenih prilog in
podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitvi
podatkov od Ministrstva za kulturo in Filmskega studia Viba film Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih prilog, ki jih zahtevata besedilo tega razpisa in
besedilo razpisne dokumentacije.
V primeru, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo agencija pozvala prijavitelja na dopolnitev vloge,
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z rokom petih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo pravočasno in/ali
v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta razpis bo
potekalo v prostorih agencije najpozneje 7 delovnih dni po končanem razpisnem
roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega
stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani agencije, najpozneje 2 dni pred
odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
Strokovno presojo in ocenjevanje vseh
ustreznih vlog izvede pristojna strokovno
programska komisija.
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih
festivalov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor v
roku osmih dni povabi prijavitelje festivalov,
ki jih je pristojna SPK predlagala v sofinanciranje, na usklajevanje finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega
festivala.
Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
poročila.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje iz tretjega odstavka te točke
ne odzove ali če finančnih, časovnih in
vseh drugih modalitet izvedbe festivala ni
mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za sofinanciranje festivala, na kar mora agencija prijavitelja v
vabilu opozoriti.
O sofinanciranju prijavljenih festivalov
odloča direktor na podlagi mnenj in obrazloženih ocen o prijavljenih festivalih, podanih
s strani s strani pristojne SPK, razpoložljivih
sredstev in poslovno-programskega načrta
dela, zanesljivosti izpolnjevanja obveznosti
prijavitelja do agencije (in Filmskega sklada
Republike Slovenije kot njenega pravnega
predhodnika) po poprej sklenjenih pogodbah. Pri odločitvi mora direktor upoštevati
tudi izvedljivost festivala glede na finančni
načrt in predračun prijavljenega festivala.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor izda odločbe o sofinanciranju izbranih festivalov.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega razpisa o (ne)izbiri vloži
pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno,
priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik
pri agenciji. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet
pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti
merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Agencija bo na podlagi dokončne odločbe s prijavitelji, katerih festivali so bili
sprejeti v sofinanciranje, sklenila pogodbo
o sofinanciranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor agencije povabi izbranega prijavitelja festivala
na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je
treba prilagoditi posebnostim posameznega
festivala. O usklajevanju se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta izbrani prijavitelj festivala in
direktor agencije.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora agencija v vabilu
predhodno opozoriti.

15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Jelka Stergel, vodja trženja,
jelka.stergel@film-center.si (tel. 01/234-3200).
Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije
Št. 04-106/2
Ob-4248/11
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., na
podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe
SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in
vgradnjo opreme za Center vodenja
SENG
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
2. Predmet naročila: dobava in vgradnja
opreme za Center vodenja SENG.
3. Kraj dobave in izvedbe del: na sedežu
SENG v Novi Gorici.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava in vgradnja in zagon opreme za Center
vodenja SENG. Dela se oddajo v celoti.
5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji, najkasneje konec leta 2012.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
ob delavnikih med 8. in 14. uro.
7. Dodatne informacije: pri Marko Mladovan, tel. 05/339-63-74.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 100 EUR (v ceni je
vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR,
04750-0000545385 pri Novi KBM d.d., s
pripisom »razpis oprema za CV«. Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 9. 2011, do 12. ure.
10. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica, sejna soba, prvo
nadstropje.
12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti
z DDV.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za ocenjevanje ponudb: po
razpisni dokumentaciji.
15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
16. Ogled lokacije: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Ob-4262/11
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) in
102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvaja-
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nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 4/11) Zavod za gradbeništvo Slovenije,
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za kandidata (m/ž) za mladega
raziskovalca (MR) v letu 2011 pri
izbranem mentorju na naslednjem
raziskovalnem področju:
1. Gradbeništvo – eno prosto mesto pri
naslednji mentorici:
– dr. Andrijana Sever Škapin, univ. dipl.
inž. kem. inž.
Kandidat za mladega raziskovalca mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri (univ. dipl. inž. kem. inž.), doseženo po študijskem programu, sprejetem
v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004,
in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij, ali
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne
smeri, doseženo po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji
po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ali
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo
primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
– da ni minilo več kot 5 let od zagovora
diplome iz prve ali druge alineje oziroma
od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri
čemer se pet letno obdobje računa do 30.9.
tekočega leta; če je kandidat za mladega
raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že
vpisan na podiplomski študij, se obdobje od
zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani
letnik doda eno leto.
Če je kandidat za mladega raziskovalca
že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij,
dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred
11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v
primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija.
Če je kandidat za mladega raziskovalca
izkoristil starševski dopust – pri čemer se
za enega otroka upošteva eno leto – se
obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za
daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti
vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (maksimalno število točk 2,00
– točke prinaša vsaka ocena nad 8,00);
– že zaključen znanstveni magisterij (0,5
točke);
– vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva (0,5 točke);
– prejete nagrade oziroma priznanja
(1,00 točka);
– objavljeni članki (1,00 točka);
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– sodelovanje pri raziskovalnem delu,
predvsem na področju fotokatalize (5,00
točk).
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec – Obrazec MR-2011;
– dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome in priloga k diplomi oziroma pisna izjava,
da bo kandidat diplomiral in predložil potrdilo o opravljeni diplomi s prilogo k diplomi do
vključno 14. 9. 2011 – Obrazec Izjava št. 1,
ali dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju, ali potrdilo o vpisu na podiplomski
študij za pridobitev znanstvenega naziva,
kolikor je kandidat že vpisan na podiplomski
študij za pridobitev znanstvenega naziva);
– uradno dokazilo o opravljenih izpitih
in vajah s povprečno študijsko oceno (brez
diplome) na dodiplomskem študiju oziroma
na 2. stopnji bolonjskega študija iz katerega
je razvidno, da je opravljenih vsaj 80% vseh
izpitov in vaj;
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva;
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11)
– Obrazec Izjava št. 2;
– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev
– Obrazec Izjava št. 3;
– dokazila o moribitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši, več
kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski
odsotnosti.
Kandidati k prijavi lahko priložijo:
– dokazila o morebitnih prejetih nagradah in priznanjih,
– dokazila o objavljenih znanstvenih
člankih,
– dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s
kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter z obvezno navedbo
mentorja, pri katerem se želijo usposabljati,
najkasneje do vključno petka, 19. 8. 2011,
s priporočeno pošto na naslov Zavod za
gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12,
1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mladega raziskovalca za raziskovalno področje
– gradbeništvo«. Na ovojnici mora biti navedeno ime in priimek pošiljatelja.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju
z izbranim mentorjem. Delovno razmerje bo
z izbranim mladim raziskovalcem sklenjeno
za določen čas:
– do največ 4 štiri leta in šest mesecev,
če so vpisani v štiriletni doktorski študijski
program (stari program),
– največ tri leta in šest mesecev, če so
vpisani na študijski program 3. bolonjske
stopnje (novi program).
Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili do 26. 8.
2011.
Razpisna dokumentacija:
– Celotno besedilo javnega razpisa,
– Prijavni obrazec (Obrazec MR/2011),
– Izjava št. 1,
– Izjava št. 2,
– Izjava št. 3.
Razpisno dokumentacijo kandidati dobijo
v kadrovski službi Zavoda za gradbeništvo
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Slovenije pri Zorici Sibinovski (tel. 01/2804-274).
Povezave na:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11):
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocensprem-razisk-dej-260111.asp
– Tipska pogodba ARRS-mladi raziskovalec:
http://www.arrs.gov.si/sl/mr/gradivo/dokum/
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ob-4276/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
– počitniško stanovanje v Poreču –
Republika Hrvaška
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Zdravstveni dom Zagorje
ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob
Savi, tel. +386/3/565-50-40 ali +386/3/56550-46, faks +386/3/566-46-16.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je počitniško stanovanje v Poreču, Glagoljaška 18 a, naselje Finida v Republiki Hrvaški. Nepremičnina je
vpisana v zemljiški knjigi, vložek 388 podvložek 2 (številka parcele 3358 - enonadstropna zgradba v Poreču), kar v naravi
predstavlja:
– stanovanje v prvem nadstropju in
podstrešje zgradbe, površina 82.11 m²,
oznaka C, ki zajema: hodnik, spalnica, kopalnica, dnevna soba s kuhinjo (39 m²)+
terasa (10,64 m²). Podstrešje v mansardi
(32,11 m2) nima stojne višine. Zunanje stopnišče s predprostorom znaša 11 m2.
Lastnik: Zdravstveni dom Zagorje ob
Savi, Republika Slovenija, 1410 Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 1, OIB 04304742596.
Stanovanje se nahaja v lepi okolici stanovanjskih hiš in je od morja oddaljeno približno 700 m.
3. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščna cena za nepremičnino, ki
je predmet prodaje in je opisana v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 69.900,00
eurov. Cenitev je skladno z veljavno zakonodajo izvedla pooblaščena ocenjevalka
vrednosti nepremičnin, vpisana v Register
pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Izhodiščna cena ne vsebuje davka na
promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe,
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene, to je 6.990,00 eurov, na transakcijski
račun Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi,
št. IBAN: SI56013426030925151, SWIFT:
BSLJSI2X, sklic na številko 00 03082011.
Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8
dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo
varščino obdržal prodajalec.

4. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo vsi, fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
nakup nepremičnine v Republiki Hrvaški in
ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, ki obsega naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko,
matično številko oziroma EMŠO, številko
transakcijskega računa ponudnika in ime
banke za primer vračila varščine);
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične
osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne
osebe), ki ne sme biti starejši od 45 dni;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne cene nepremičnine, to je
6.990,00 eurov;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z
razpisnimi pogoji.
5. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
Obravnavane bodo vse ponudbe, ki
bodo prispele v razpisnem roku 15 dni v
zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni
dom Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, z oznako »Ponudba za
odkup počitniškega stanovanja v Poreču –
Ne odpiraj!«.
Razpisni rok začne teči z dne 8. 8. 2011
in se zaključi z dne 22. 8. 2011, ob 12. uri.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje
ponudb bo v torek, 23. 8. 2011, s pričetkom
ob 9. uri, v sejni sobi stavbe Zdravstveni
dom Zagorje ob Savi. Odpiranje ponudb ne
bo javno.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen
s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, se bodo štele za prepozne.
Prav tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni najkasneje v roku 8
dni po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija za izvedbo postopka prodaje
nepremičnine oziroma komisija za javna naročila v ZD Zagorje.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki
višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine,
v 3 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na
pogajanja.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Zdravstvenega doma Zagorje, številka IBAN: SI56013426030925151,
SWIFT: BSLJSI2X, sklic na številko 00
03082011, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla.
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Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi
pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine
in ostalih dajatev. Po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev bo s strani prodajalca izdano zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice navedene nepremičnine
na kupca.
7. Drugi pogoji in pravila
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Davek na promet nepremičnine ter ostale stroške v zvezi z zemljiško vknjižbo nosi
kupec. Stroške notarskih storitev pa krijeta
kupec in prodajalec v sorazmernem delu.
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je predmet tega razpisa.
Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
8. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v
zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom
lahko zainteresirani dobijo v Zdravstvenem
domu Zagorje, kontaktna oseba Jožica Pavlič, tel. +386/3/565-50-40 ali mobilni tel.
+38631/352-384 ali pri nepremičninski posrednici Jani Opsenica, mobilni tel. +386
41/863-360.
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Št. 302-1/2011
Ob-4202/11
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), določil Odloka
o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 67/07) in
na podlagi Mnenja o shemi »de minimis«
pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: M002-5874572-2011), objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško za leto
2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so
se izvajali v razpisnem obdobju na območju
Občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise,
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
III. Višina razpoložljivih sredstev:
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za izvedbo javnega

razpisa je 115.000 EUR in so zagotovljena
na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje
razvoja malega gospodarstva.
Okvirna višina sredstev po posameznih
ukrepih znaša:
a) za ukrep A, v predvideni višini
90.000 EUR,
b) za ukrep B, v predvideni višini
10.000 EUR,
c) za ukrep C, v predvideni višini 5.000
EUR,
d) za ukrep D, v predvideni višini 6.000
EUR,
e) za ukrep E, v predvideni višini 4.000
EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo kljub
temu, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem
prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 2.000.000
EUR,
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 4.400.000
EUR,
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo).
1.3. Strokovna društva in združenja na
področju podjetništva, ki so registrirana v
skladu z Zakonom o društvih.
1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri
katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih
pravic ni v lasti enega samega podjetja ali
v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo
opredelitve za mikro in majhna podjetja.
1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti
sedež dejavnosti na območju Občine Krško.
Do sredstev je upravičena tudi podjetje, ki
ima sedež dejavnosti izven Občine Krško,
kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v
kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče)
in investira na območju Občine Krško. Če
ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine
Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe,
ki se nanašajo na poslovne enote v Občini
Krško.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba teko-
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čega leta skupaj s prenesenimi izgubami
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih:
ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000; premogovništva
po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002;
kmetijstva – področje primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v
Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti; cestnoprometni sektor – področje
nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo; podjetja, ki opravljajo dejavnosti,
ki niso upravičene do prejema pomoči po
pravilu »de minimis«,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti
do Občine Krško ali do države (DURS itd.),
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov,
– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti,
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti
v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno
vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in
niso namenjena samo zniževanju stroškov
podjetja.
5. Sredstva za razvoj se dodeljujejo
na podlagi pravila »de minimis« v skladu
z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni
list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10).
6. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de
minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči. V
primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR.
7. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu
oziroma z izvozom povezane dejavnosti v
tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoči
ne smejo biti pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega.
8. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
9. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost raču-
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na (znesek davčne osnove brez DDV; brez
drugih dajatev, ki jih predpisuje država npr.
carina itd.), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto
vrednost računa (z DDV).
10. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena ali so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge
nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti
pridobljena sredstva v enkratnem znesku
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti
po končani investiciji oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 850 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več
računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna nabavna vrednost
te opreme presega 850 EUR, pri tem mora
biti nabavna vrednost posameznega računa
najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize,
stoli, omare, regali, pulti, itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov,
klimatskih naprav, reklamnih tabel in panojev, opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr.
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vgradna dvigala), transportnih sredstev, ki
so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu,
– v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe,
ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije
pa se upoštevajo samo dejansko plačani
obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica,
brez obresti).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij.
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od
datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2010,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2011.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno,
da so te osebe zaposlene za nedoločen
čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
za zadnji dve leti (2009 in 2010).
g) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije,
razlogi zanjo, itd.) in stroškovno razdelana
konstrukcija izvedene investicije (navedite
specifikacijo posameznih stroškov in računov investicije, skupno vrednost celotne investicije brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o
plačanih računih (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe
o nakupu patenta, licence itd. Iz računov in
pogodb mora biti razvidno za katero vrsto
materialne oziroma nematerialne investicije
se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka
opreme itd).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.

B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k
prijavam na državne in mednarodne javne
razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih
storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi
razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev
proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
so naročniki svetovalnih storitev za namen
prijave na državne in mednarodne javne
razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo
javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt
na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz
programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma
svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije,
ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški
podjetja, kot so npr. stroški davčnega in
pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na
državni oziroma mednarodni javni razpis, ki
je predmet tega ukrepa.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije.
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od
datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2010,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2011
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
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potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
za zadnji dve leti (2009 in 2010).
g) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil
razpis, naziv razpisa, datum in kraj objave
razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen
namen in višino sredstev ste kandidirali, opis
vsebine projekta iz prijave na javni razpis,
višina odobrenih sredstev na razpisu, naziv
svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.)
ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in računov,
skupno vrednost vseh stroškov brez DDV
in z DDV, datum plačila računov).
h) Dokazila o izvedenem svetovanju ter
stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega
razpisa, kopije oddanega projekta na javni
razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis,
kopije računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), pogodbe, itd.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B
C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj
svojih proizvodov in storitev potencialnim
kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali
v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki
iz predhodnih razpisov, ki so za določen
sejem ali razstavo že dobili sredstva, niso
upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa
za enak sejem ali razstavo,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice
pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu
in prevozni stroški razstavnih eksponatov.
Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah.
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave na
razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od
AJPES-a).
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2010,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2011.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
za zadnji dve leti (2009 in 2010).
g) Podroben vsebinski opis izvedenega
promocijskega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave
ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum
udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in
promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo
posameznih promocijskih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez
DDV in z DDV, datum plačila računov).
h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C
D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu
usposabljanju in dodatnemu izobraževanju,
ki ga delojemalec neposredno in v pretežni
meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem
delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki
prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso
ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in
majhna podjetja ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki se udeležujejo posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter
imajo izdelan letni program usposabljanj in
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje
predvidene vrste programov izobraževanj
in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
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– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj
registrirane dejavnosti podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe novih tehnologij,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve,
specialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so
osnovna izobraževanja, ki so sestavni del
srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45% upravičenih stroškov
posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in
opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in
udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno
usposabljanje in dodatno izobraževanje.
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od
datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2010,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2011.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
za zadnji dve leti (2009 in 2010).
g) Izdelan letni program izobraževanja
in usposabljanj podjetja za leto 2011 (vrste
programov izobraževanj in usposabljanj ter
predvideno število udeležencev).
h) Podroben vsebinski opis izvedenih
usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število
udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za
udeležbo na izobraževanju oziroma usposa-
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bljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), potrdila o
opravljenem izobraževanju oziroma vabilo
in program posameznega izobraževanja
oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno
izobraževanje ne izdajajo potrdil).
j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.
E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
neprofitnih strokovnih društev in združenj
na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z
nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo
ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za
podjetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.),
ker je izmenjava in posredovanje različnih
znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za
izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost
udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano na podlagi Zakona o društvih,
– društvo oziroma združenje mora imeti
sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost
na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem
obdobju,
– upoštevajo se le računi in dokazila o
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40% upravičenih stroškov za
posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov,
srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na
sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti
(gradiva, medijsko obveščanje).
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2010.
e) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela društva oziroma združenja za
leto 2011.
f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programskih aktivnosti, ki so se
izvajale v razpisnem obdobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifikacija
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posameznih stroškov in računov, skupna
vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila računov).
g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu
računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno
in označeno na kateri račun se nanaša).
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.
V. Vsebina vloge:
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga
za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v
javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno
zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri
vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki
je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela
na javni razpis je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o
dodelitvi sredstev po tem razpis. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili
izključno za namene ocenjevanja.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
srede 21. 9. 2011 na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ
14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s
priporočeno pošiljko (velja datum poštnega
žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni
Občine Krško.
Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene za vsak
ukrep posebej z oznako:
A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG
– nakup opreme in nematerialnih investicij,
302-2/2011«,
B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG
– svetovalne storitve, 302-3/2011«,
C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – promocija na sejmih in razstavah,
302-4/2011«,
D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – usposabljanje in izobraževanje, 3025/2011«,
E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – strokovna društva in združenja, 3026/2011«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog
pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo
zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Strokovna komisija bo po odpiranju
vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila
resničnost podatkov.
6. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa.
7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo
na Občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Krško, www.krsko.si v rubriki
razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/4981-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v
času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 35280-4/2011
Ob-4264/11
V skladu z določili 32. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 50. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za najem poslovnih
prostorov za vrtčevski program
1. Predmet najema
Predmet najema so poslovni prostori za
odprtje enote najmanj 2 oddelkov Vrtca Škofja Loka, ki zagotavljajo ureditev:
– igralnih prostorov za otroke (igralnice),
– skupnih prostorov za otroke (sanitarij za otroke, garderob za otroke, prostora
za individualno delo z otroki, prostorov za
hrambo rekvizitov, …),
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– prostorov za strokovne delavce (skupnih prostorov za strokovne delavce, prostorov za sanitarije, prostor za delilno kuhinjo, …),
– in imajo urejene zunanje površine na
funkcionalnem zemljišču objekta, ki zagotavljajo neposredno dostopnost z osebnimi
vozili, ustrezno parkirišče, urejene dovoze in
dostope za otroke in njihove spremljevalce,
omogočajo varne komunikacijske poti z notranjim in zunanjim okoljem.
Najeti poslovni prostori morajo imeti uporabno dovoljenje.
Prostori morajo biti urejeni skladno z določili Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Uradni list RS, št. 73/00, 126/08 in 47/10).
2. Lokacija: poslovni prostori se morajo nahajati znotraj območja Občine Škofja
Loka.
3. Opremljenost poslovnih prostorov:
Prostori morajo biti neopremljeni in prilagojeni izvajanju predšolske vzgoje v skladu
z določili Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 126/08 in
47/10) za I. starostno obdobje (z možnostjo
ureditve za II. starostno obdobje)
Inštalacijska oprema mora zagotavljati
otrokom prilagojeno ter ustrezno in varno
uporabo:
– vodovodnih priključkov za toplo in hladno vodo,
– ogrevalnih in ohlajevalnih enot,
– elektroinštalacijske priključke za osvetlitev in moč,
– telefonije,
– računalniško mrežo z možnostjo dostopa do spleta,
– ustrezno tehnično varovanje prostorov,
– ustrezno protipožarno varnost.
4. Dodatne zahteve v zvezi s poslovnimi
prostori:
– za poslovni prostor mora biti zagotovljeno ločeno odčitavanje porabe energentov (voda, električna energija, drugi energenti, telefonski impulzi, dostop do spleta,
…),
– prostori se morajo nahajati v pritličju
objekta (pogoj za I. starostno obdobje),
– poslovni prostori se morajo nahajati
izven neposrednega kontaktnega območja
po katerem potekajo prometno bolj obremenjene ceste, prednost bo imela lokacija
z nižjo frekvenco cestnega prometa v neposrednem območju,
– prednost bo imela ponudba, ki omogoča ustrezno ureditev zunanjega otroškega
igrišča na razpoložljivih zunanjih površinah,
ki se nahajajo bližje objektu s poslovnimi
prostori, ki so predmet najema,
– ponudnik mora sodelovati oziroma poskrbeti za vpis prostorov v razvid za vrtce pri
Ministrstvu za šolstvo in šport.
5. Rok vselitve in obdobje najema poslovnih prostorov
Rok vselitve je predvidoma ponedeljek,
26. septembra 2011.
Obdobje najema poslovnih prostorov je
predvidoma 20 let (od 1. oktobra 2011 do
30. junija 2031).
6. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora ponuditi ceno za:
– najem poslovnega prostora v €/m2/mesečno,
– najem zunanjih površin na funkcionalnem zemljišču objekta v €/m2/mesečno,
– skupno ceno mesečnega najema poslovnih prostorov in zunanjih površin brez DDV,

– skupno ceno mesečnega najema poslovnih prostorov in zunanjih površin z DDV.
7. Oddaja ponudbe
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za zbiranje ponudb za najem poslovnih
prostorov vrtca«, najpozneje do 19. 8. 2011,
do 12. ure, na naslov, Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja. Ponudbe je do
navedenega datuma in ure mogoče oddati
tudi osebno v vložišču Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
Ponudbi je potrebno predložiti dokazilo o
lastništvu prostorov, ki jih oddajate v najem z
aktualnim zemljiškoknjižnim izpiskom.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Škofja Loka,
Oddelku za družbene dejavnosti, Alojz Bogataj, elektronski naslov: alojz.bogataj@
skofjaloka.si, tel. 04/511-23-32, ali Hermina Krajnc, elektronski naslov: hermina.
krajnc@skofjaloka.si, tel. 04/511-23-91.
8. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika
Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena in izpolnjevanje zahtev vezanih na točke 1. do 4. tega javnega
razpisa.
Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe
bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija
ne bo upoštevala. V primeru nepravočasne
ponudbe bo komisija le-to neodprto vrnila
pošiljatelju. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne
dopolni ponudbe, se vloga takega ponudnika zavrže.
Občina Škofja Loka si pridržuje možnost
pogajanja z najugodnejšimi ponudniki.
O izboru bodo ponudniki obveščeni predvidoma v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika na predlog komisije izda župan.
Občina Škofja Loka
Ob-4275/11
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – ZLDUPB1), Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Naš časopis, št. 252/99, 351/08),
Odloka o načinu podeljevanja koncesij na
področju zdravstvenih dejavnosti (Naš časopis, št. 262/00) in sklepa župana Občine Dobrova - Polhov Gradec o začetku postopka
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, objavlja Občina Dobrova
- Polhov Gradec
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Dobrova - Polhov
Gradec.
2. Naslov koncedenta: Stara cesta 13,
1356 Dobrova, tel. 01/36-01-800, e-mail:
info@dobrova-polhovgradec.si.
3. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec.
4. Začetek in čas trajanja ter finančni in
materialni pogoji izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 25 let. Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške
dejavnosti čimprej, najpozneje pa v enem
letu po pridobitvi koncesije.
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Koncedent ne prevzema nobenih finančnih obveznosti iz naslova izvajanja lekarniške dejavnosti v koncesiji. Koncedent v skladu z določili Odloka o načinu podeljevanja
koncesij na področju zdravstvenih dejavnosti, določi koncesijsko dajatev. Prostore za
opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi
koncesionar.
5. Prijava na javni razpis: na javni razpis
se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
1. je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega
razmerja,
2. ima opravljen strokovni izpit,
3. obvlada slovenski jezik,
4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme
biti starejše od treh mesecev);
5. magister farmacije, ki je za več kot
tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti,
pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti
koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom
lekarniška zbornica,
6. ni v delovnem razmerju oziroma mu
bo z začetkom izvajanja koncesije delovno
razmerje prenehalo,
7. ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in ustrezne kadre skladno z
določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS,
št. 39/06),
b) Drugi pogoji:
8. prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas
trajanja koncesije,
9. prijavitelj zagotovi izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, najmanj v
okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom,
10. lokacija lekarne, ki je predmet
koncesije, mora biti na Dobrovi,
11. prijavitelj mora zagotoviti najmanj
40 urni poslovni čas lekarne na teden in ga
prilagoditi opravljanju zdravstvene dejavnosti v občini,
12. prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti,
13. prijavitelj mora nuditi prebivalcem
poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom o
lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
14. prijavitelj ni pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
15. prijavitelj mora najkasneje v ponujenem roku po podpisu koncesijske pogodbe začeti opravljati koncesijsko dejavnost,
16. drugi pogoji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– čas začetka izvajanja koncesije do
30 točk,
– kvaliteta predloženega programa (raznolikost programa, tehnični pogoji in obseg
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izvajanja dodatnih dejavnosti oziroma storitev, v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški
dejavnosti) do 20 točk,
– obratovalni čas lekarne v kraju Dobrova do 20 točk,
– lokacija lekarne do 20 točk,
– število delovnih mest do 10 točk.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja. Podrobnejša
razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, priložene morajo biti
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zahtevane izjave in priloge oziroma dokazila
o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na naslovu Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta
13, 1356 Dobrova, tel. 01/36-01-800, dosegljiva pa je tudi na spletni strani: http://www.
dobrova-polhovgradec.si/.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici
predložiti na naslov: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova,
s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za lekarno« Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.

Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 19. 8. 2011, do 10. ure.
8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Tavčar, Simona Kostrevc, tel. 01/36-01-800.
9. Odpiranje vlog: javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Dobrova - Polhov Gradec.
10. Rok za obvestilo o izbiri: koncesijo
bo koncedent podelil po pridobitvi mnenja
Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
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Javne dražbe
Št. 478-79/2010-1508
Ob-4203/11
Občina Kočevje na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v
njeni lasti
1. Predmet prodaje:
Solastniški delež v lasti Občine Kočevje
na kmetijskih zemljiščih, po katastrski kulturi gozd, razreda 4 in 3, v k.o. Rog, Željne
in Stari log.
Prodaja na podlagi metode javne dražbe
bo potekala pod pogoji III. poglavja (17.–
25. člen) Zakona o kmetijskih zemljiščih
(postopek prodaje, upoštevanje predkupnih
pravic) (Uradni list RS, št. 36-1718/03).
Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni
vključen 2% davek na promet nepremičnin,
so po posameznih parcelah naslednje:
1 – parcela št. 111 (442331 m2), k.o.
Rog.
Izklicna cena: 39.520,37 EUR.
Solastniški
delež
prodajalca:
5771925/11500606-in ali 50,2%,
2 – parcela št. 143/1 (124612 m2), k.o.
Željne.
Izklicna cena: 28.203,65 EUR.
Solastniški delež prodajalca: 25/26 ali
96,1%,
3 – parcela št. 144/1 (85763 m2), k.o.
Željne.
Izklicna cena: 31.210,56 EUR.
Solastniški delež prodajalca: 25/26 ali
96,1%
4 – parcela št. 403 (316226 m2), k.o.
Stari log
Izklicna cena: 66.490,77 EUR.
Solastniški delež prodajalca: 25/26 ali
96,1%
5 – parcela št. 405 (193638 m2), k.o.
Stari log.
Izklicna cena: 30.562,06 EUR.
Solastniški
delež
prodajalca:
2700425/5034588-in ali 53,6%,
2 – Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v četrtek,
18. avgusta 2011, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do srede, 17. avgusta 2011 do 17.
ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj
prispeti v vložišče priporočeno po pošti.
3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,

uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 012480100005213, odprtega pri UJP Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za
javno dražbo kmetijskih zemljišč – avgust
2011«.
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z
32. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije
oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja
ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom
v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi
javno dražbo).
Dražitelja lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom, razen če je pooblastilo za zastopanje
dano že po predpisih ali ustanovnem aktu.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– izjavo, da je oseba državljan ali drug
pravni subjekt države članice EU ali druge
države, ki v skladu s slovensko zakonodajo
lahko pridobivajo nepremičnine na območju
Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti
oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do
srede, 17. avgusta 2011 do 17. ure, osebno
v vložišče ali priporočeno po pošti!
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo po vseh izvedenih postopkih sklenila pogodba, dolžan
predložiti zahtevane listine, s katerimi se
ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.

4 – Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi: znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi znaša 3.000,00 EUR.
5 – Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe,
ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve
zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6 – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine:
Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj
v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih
zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena
zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni Upravni enoti
Kočevje, kjer bo ta ponudba objavljena, v
nasprotnem primeru se njegova varščina
zadrži.
V primeru, da poda izjavo o sprejemu
ponudbe za kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev
oziroma predkupnih upravičencev, ki so po
vrstnem redu predkupnih upravičencev iz
23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih
pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem; uspelemu
dražitelju se povrne vplačana varščina.
Z najugodnejšim dražiteljem oziroma
predkupnim upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
Kupec (pogodbena stranka) mora v roku
7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo
za odobritev pravnega posla na pristojno
Upravno enoto.
Kupec (pogodbena stranka) mora plačati
celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni od dneva, ko pristojna Upravna enota
odobri pravni posel, in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine)!
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Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je
podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo.
7 – Drugo
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi je možno pridobiti na Občini Kočevje pri pristojnih
občinskih službah ter Damirju Marinču, tel.
01/89-38-245 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe), v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba s soglasjem župana, lahko ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve
pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se
v takem primeru povrnejo izkazani potrebni
stroški za prevzem razpisne dokumentacije
in sodelovanje na javni dražbi.
Občina Kočevje
Št. 478-39/2011
Ob-4204/11
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa 6. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 23. 3. 2011, ter v skladu z
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska
c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/5314-684.
2. Predmet prodaje: prodaja nepremičnine, parc. št. 246/343, k.o. Lancovo, stanovanjska stavba, v izmeri 40 m2 in dvorišče,
v izmeri 227 m2 (postopek parcelacije je v
teku, pred parcelacijo zahodni del dvojčka
parc. št. 246/274, k.o. Lancovo, s pripadajočim zemljiščem).
Izklicna cena predmetne nepremičnine
znaša 97.500,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je
500 €.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 15 dneh po
notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Radovljica: 013020100007805, sklic: 00 72000100.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 30. 8.
2011, ob 10. uri, v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 26. 8. 2011
do 11. ure. Varščino je potrebno nakazati
na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805 sklic: 00 72000100.
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Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali
iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.
7. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva: davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
8. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik
Skumavec, tel. 04/537-23-41 in na Alpdomu d.d., kontaktna oseba Mateja Novak,
tel. 04/537-45-16, v delovnih dneh od 16. 8.
2011 do 26. 8. 2011, od 10. do 12. ure.
Ogled nepremičnine bo mogoč 22. 8.
in 23. 8. 2011, po predhodnem dogovoru z
Matejo Novak, tel. 04/537-45-16.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica
Št. 11141
Ob-4217/11
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, na podlagi 20. in 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS;
Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10),
94. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno
besedilo) in sprejetih Letnih načrtov razpola-

ganja s stvarnim premoženjem za leto 2010
in 2011 z dopolnitvami objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Dravograd
I. Predmet prodaje je:
a) nepremičnina – (dvosobno) stanovanje, z ident. št. 829-1345-001, posamezni
del št. 1, v stavbi št. 1345, k.o. 829 – Dravograd, stanovanje št. 1, v izmeri 64,43 m2, v
stanovanjski stavbi na naslovu Meža 156/b,
2370 Dravograd, z identifikacijsko številko stavbe 1345.ES, v izmeri 1101,82 m2,
stoječi na parc. št. 1275/5 in 1288/5, k.o.
829 – Dravograd. Stanovanje se nahaja v
pritličju. Izklicna cena za stanovanje znaša
48.600,00 EUR.
b) nepremičnina – (dvosobno) stanovanje, z ident. št. 829-1345-013, posamezni
del št. 13, v stavbi št. 1345, k.o. 829 – Dravograd, stanovanje št. 13, v izmeri 64,08
m2, v stanovanjski stavbi na naslovu, Meža
156/b, 2370 Dravograd, z identifikacijsko
številko stavbe 1345.ES, v izmeri 1101,82
m2, stoječi na parc. št. 1275/5 in 1288/5,
k.o. 829 – Dravograd. Stanovanje se nahaja v mansardi. Izklicna cena za stanovanje
znaša 49.500,00 EUR.
c) Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 109/1 – travnik, v izmeri
764 m2, k.o. 841 – Otiški vrh II. Izklicna cena
znaša 12.920,00 EUR (DDV ni vključen v
ceno).
d Nepremičnina – stavbno zemljišče
parc. št. 348/2 – cesta v izmeri 570 m2, k.o.
831 – Vič. Izklicna cena znaša 6.545,00
EUR (Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno).
e Nepremičnina – nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 136 – travnik, v izmeri 162
m2, k.o. 829 – Dravograd. Izklicna cena znaša 3.230,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
II. Najugodnejši dražitelj je dolžan kupnino poravnati na transakcijski račun Občine
Dravograd, št: 01225-0100009832, odprt pri
Banki Slovenije, v roku, ki ne sme biti daljši
kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni v celoti
plačana v zahtevanem roku, lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti
ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Varščina se uspešnemu dražitelju vračuna
v kupnino.
III. Javna dražba za nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa, bo potekala v četrtek, dne 8. 9. 2011 v sejni sobi
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer za nepremičnine: pod I a.
ob 12. uri; pod I b. ob 12.30; pod I c. ob
13. uri; pod I d. ob 13.30; pod I e. ob 14.
uri. Najnižji znesek višanja izklicne cene je
200,00 EUR.
IV. Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino (kavcijo), v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražitelj dražil
na javni dražbi, na transakcijski račun Občine Dravograd, št: 01225-0100009832 odprt
pri Banki Slovenije, sklic:
– pod točko I. a): 00 – 1 – 1,
– pod točko I. b): 00 – 1 – 2,
– pod točko I. c): 00 – 1 – 3,
– pod točko I. d): 00 – 1 – 4,
– pod točko I. e): 00 – 1 – 5.
V. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina
vrne v roku 15 dni brez obresti.
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VI. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 7. 9. 2011, do 14. ure,
na tel. 02/87-23-554 (za zemljišča – Epšek
Črtomir) ali tel. 02/87-23-558 (za stanovanji
– Bernarda Grudnik). Natančnejši podatki
o nepremičninah ter ostale informacije so
na voljo na naslovu: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, in bodo objavljeni na spletni strani Občine Dravograd:
www.dravograd.si/obcina/. Informacije o nepremičnin.
VII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe, ki so se na
javno dražbo pravočasno in pravilno prijavile. Prijave morajo prispeti na naslov organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v zaprtih
kuvertah, najkasneje do 8. 9. 2011, do 10.
ure, s pripisom »Javna dražba Občine Dravograd – Ne odpiraj!«. Prijavitelji morajo k
svoji prijavi, dostaviti naslednje dokumente
oziroma dokazila:
– potrdilo o plačani varščini – za fizične
in pravne osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovre
dne institucijam, od katerih se zahteva po
trdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za fizične in pravne
osebe;
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše treh mesecev, samostojni podjetnik pa izpisek iz
ustrezne evidence AJPES, kar ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe in samostojne podjetnike;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega
računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih

se zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe;
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in
pravne osebe;
– davčno in matično številko oziroma
EMŠO in številko (transakcijskega) računa
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove – fizične in pravne
osebe,
– potrdilo Občine Dravograd, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Občine Dravograd (za katerega zaprosi na
Referatu za finance Občine Dravograd),
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe.
Fizična oseba mora pred začetkom javne
dražbe predložiti izvirnik osebnega dokumenta.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne
morejo pravočasno pridobiti dokazil iz dru
ge, tretje ali četrte alinee te točke razpisa,
lahko le-te predložijo na sami javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjeva
nja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v po
stopku javne dražbe.
VIII. Pogodba o prodaji nepremičnine
se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15
dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko občina podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo
varščino.
IX. Davek na dodano vrednost (DDV)
oziroma davek na promet z nepremičninami (DPN), stroške cenitve nepremičnine ter
stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo
plača kupec.
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X. Pravila javne dražbe:
1. javno dražbo vodi komisija, imenovana s strani županje,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
8. 9. 2011, do 10. ure, prijavil svoje sodelovanje na javni dražbi in plačal varščino
za nepremičnino, ki jo draži ter je izpolnil
pogoje iz VII. točke tega razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno pri nepremičninah pod točko I a, b, c, d in e za
večkratnik zneska 200 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno.
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši voditelj dražbe takoj.
XI. Prehod posesti in lastništva: prehod
posesti in lastništva (izdaja zemljiškoknjižnega dovolila) na nepremičninah preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov,
ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
XII. Opozorilo – Prodajalec ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino
brez obresti.
XIII. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/8723-554 (za zemljišča) ali tel. 02/87-23-558
(za stanovanji) in na spletni strani Občine
Dravograd: www.dravograd.si/obcina/.
Občina Dravograd
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Razpisi delovnih mest
Št. 02-335/2011
Ob-4205/11
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na
podlagi 13. člena statuta razpisuje delovno
mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za mandatno obdobje štirih let:
predstojnika sektorja operativnih
strok (m/ž).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete,
– organizacijske sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, Ljubljana, s pripisom »Razpis
predstojnika sektorja«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-4207/11
Svet zavoda Glasbene šole Radovljica,
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09) razpisuje delovno
ravnatelja m/ž.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI - A (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5
let. V primeru, da bo za ravnatelja imenovan
nekdo, ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Radovljica, se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, to je za čas trajanja mandata.
Datum predvidenega začetka dela je
1. 11. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (originalna ali overjena
dokazila o izobrazbi, nazivu, o opravljenem
strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, original potrdila o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost), program vodenja zavoda, opis dosedanjih delovnih izkušenj ter kratki življenjepis pošljite
v zaprti ovojnici najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole
Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica,
s pripisom Prijava za razpis ravnatelja/ice.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Radovljica
Št. 0116/2011
Ob-4208/11
Svet Doma upokojencev Podbrdo razpisuje v skladu s 45. členom Statuta Doma
upokojencev Podbrdo delovno mesto

strokovni vodja (m/ž).
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, ki
so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– zahteve 56., 57., 69. člena Zakona s
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 114/06-ZUTPG),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za dela na
področju socialnega varstva po Zakonu o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG).
Mandat strokovnega vodja traja 5 let.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v
roku 10 dni po njegovi objavi.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, kratkim življenjepisom, z opisom dosedanjih delovnih izkušnjah ter program strokovnega dela
v Domu upokojencev Podbrdo pošljite na
naslov: Svet Doma upokojencev Podbrdo,
Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, s pripisom »prijava na razpis za strokovnega vodjo«.
Od kandidata pričakujemo dodatna
znanja s področja gerontologije in psihogeriatrije, organizacijske sposobnosti in pripravljenosti na timsko delo ter poznavanje
osnovnih programskih aplikacij v okolju MS
Windows.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku
30 dni po objavi razpisa.
Svet Doma upokojencev Podbrdo
Št. 39
Ob-4209/11
Na podlagi 53. in 53.a člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
65/09 popr. in 20/11) je svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana, na seji dne 29. 6.
2011 sprejel sklep, da se objavi razpis za
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
za mandatno obdobje petih let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2012.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati zakonsko predpisane
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 popr.
in 20/11).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati morajo prijavi predložiti vsa dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev
(dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu) in kratek življenjepis z opisom
delovnih izkušenj in predložiti program vodenja zavoda in vizijo razvoja za mandatno obdobje, vključno z izpisom dejstev iz
kazenske evidence: da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni bil pravnomočno ob-

sojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10,
Ljubljana, z oznako »razpis za ravnatelja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Srednja upravno administrativna šola
Ljubljana
Št. 196/2011
Ob-4210/11
Nadzorni svet družbe Fortuna – PIL
d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 4a, 1420 Trbovlje, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo in sklepa nadzornega sveta, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevanja morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje:
– da imajo visokošolsko izobrazbo in tri
leta delovnih izkušenj na področju vodenja
oziroma višješolsko izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju vodenja;
– da imajo organizacijske sposobnosti;
– da obvladajo angleški ali nemški jezik;
– da izdelajo vizijo razvoja družbe za
5 let.
Direktor mora biti državljan Republike
Slovenije.
Ponudbi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev in sicer: overjeno
fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi,
dokazilo o delovnih izkušnjah na področju vodenja, pisno vizijo razvoja družbe za
obdobje 5 let in potrdilo, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen
varnostni ukrep skladno določbi drugega odstavka 255. člena v zvezi z določbo šestega
odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Kandidati morajo ponudbe poslati na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet –
razpis.« v 15 dneh po objavi.
Formalne nepopolne in nepravočasne
ponudbe ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Ponudba je pravočasna, če je bila posredovana po pošti in je na njej poštni žig z
datumom do vključno 15-dne po objavi.
Fortuna – PIL d.o.o., Trbovlje
Št. 100-277/11-524
Ob-4211/11
Javni gospodarski zavod Emboplast,
predelava plastičnih mas in storitve, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper, upravni odbor
razpisuje na podlagi 11. člena Statuta Javnega gospodarskega zavoda Emboplast,
predelava plastičnih mas in storitve delovno mesto
direktor JGZ (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki poleg pogojev, določenih z zakonom, ki
ureja delovna razmerja v državnih organih,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
–da ima najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem (prej-
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šnje) s področja prava, ekonomije, tehniških ali organizacijskih ved/ ali magistrsko
izobrazbo (2. bolonjska stopnja) s področja
prava, ekonomije, tehniških ali organizacijskih ved;
– da ima najmanj šest let delovnih izkušenj, od tega ustrezne izkušnje pri vodenju
podjetja ali zavoda;
– da obvlada vsaj en tuj svetovni jezik;
– znanje računalništva;
– vozniški izpit B kategorije;
– osnovna raven znanja jezika narodne
skupnosti (italijanščina).
Mandat direktorja/-ice traja 4 leta od dneva imenovanja dalje.
Kandidati/-ke morajo poslati pisno ponudbo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter programom razvoja in
delovanja zavoda najpozneje v roku 8 dni
od objave razpisa, na naslov: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana predsednica UO JGZ Tadeja Glavica, s pripisom
»za Upravni odbor JGZ Emboplast Koper«.

Št.

62 / 5. 8. 2011 /

Kandidati bodo obveščeni o izboru v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije so na voljo po tel.
01/400-56-41, Tadeja Glavica.
Javni gospodarski zavod Emboplast,
Koper
Ob-4267/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda
št. 64101/00002/2001, z dne 29. 3. 2001
in ostalih zakonskih določb, razpisuje Glasbena šola »Risto Savin« Žalec naslednja
delovna mesta:
– učitelj klavirja za polni delovni čas,
– učitelj citer za skrajšani delovni čas
in
– učitelj petja za skrajšani delovni čas.
Trajanje zaposlitev: nedoločen čas. Prijave
o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev
za zaposlitev pošljite v roku petih dni po objavi na naslov: Glasbena šola »Risto Savin«
Žalec, Aškerčeva 9, 3310 Žalec.
Glasbena šola Risto Savin Žalec

Stran

1945
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1946 /
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Druge objave
Št. 352-2/2011
Ob-4272/11
Na podlagi 22. in 29. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
Poslovni prostori na naslovu Dunajska
cesta 104, Ljubljana (parc. št. 386/6, k.o.
Brinje I, št. stavbe 1264), in sicer:
Oznaka
poslovnega
prostora

Nadstropje

Velikost
poslovnega
prostora v m2

P404

4. nad.

15,65

P405

4. nad.

17,44

P406

4. nad.

23,84

P407

4. nad.

17,56

P408

4. nad.

18,92

Poslovni prostori, št. P404, P405,
P406, P407, P408 v skupni neto kvadraturi 93,41 m2 se nahajajo v 4. nadstropju
predmetne poslovne stavbe. Najemnik ima
skupaj z drugimi uporabniki in najemniki tudi
pravico uporabe skupnih prostorov (skupen
hodnik, skupne sanitarije v 4. nadstropju s
pravico uporabe dvigala in stopnišča ter drugih skupnih prostorov objekta (tudi del vhodne avle v pritličju poslovnega objekta)), ter
pravico uporabe enega parkirnega mesta,
ki se nahaja na funkcionalnem zemljišču
predmetnega poslovnega objekta.
Najemnik poslovnih prostorov ima v
predmetni poslovni stavbi tudi možnost najema posameznih konferenčnih dvoran.
Poslovni prostori se nahajajo znotraj poslovne stavbe, v kateri deluje mednarodna
organizacija – Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE), ki je predmetno poslovno stavbo pridobil na podlagi Zakona o
ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim
svetom SFRJ in Mednarodnim centrom za
podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za
podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju (Uradni list SFRJ, št. 6 z dne 5. junij
1980, Uradni list RS, št. 11/10 – v nadaljevanju: meddržavna pogodba).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo se je kot upravljavec predmetne stavbe s sporazumom o uporabi, ki ga
je sklenil z ICPE zavezal, da bo pri oddaji
ostalih prostorov objekta v najem ali v uporabo drugim uporabnikom upošteval, da bo
vsebina dela novih uporabnikov sorodna dejavnosti ICPE oziroma, da dejavnost drugih
najemnikov in uporabnikov ne bo moteča
za ICPE.

Glede na navedeno zavezo uporabnika,
bo pri izboru najboljšega ponudnika upoštevan namen dejavnosti, ki je sorodna dejavnosti, ki jo v poslovni stavbi že opravlja
ICPE.
3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom prostorov:
ogled prostorov javnega zbiranja ponudb bo
potekal po predhodni najavi, dne 1. 9. 2011,
od 9. do 12. ure. Za dodatne informacije v
zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v
zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Srečko Kokelj, srecko.kokelj@gov.
si, tel. 01/478-47-94.
4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 8. 9.
2011, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologij, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Na sprednji strani kuverte mora biti naveden tudi predmet javnega zbiranja ponudb – Oddaja ponudbe za najem poslovnih
prostorov na naslovu Dunajska cesta 104,
Ljubljana, številka zadeve – 352-2/2011 in
oznaka – “Ne odpiraj – ponudba.«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo najemnino izmed
vseh popolnih ponudb. V primeru, da bo
najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila dodatna pogajanja po metodi javne dražbe. O kraju in času dodatnih
pogajanj oziroma licitacije bodo ponudniki
obveščeni pisno po pošti.
Ponudbe se bodo odpirale javno, dne
8. 9. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi, v 6.
nadstropju Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo v obliki in roku, ki
je naveden v 4. točki, podati ponudbo na
obrazcu, ki bo objavljen na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si/.
Poleg slednjega pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini ene
ponujene mesečne najemnine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
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 slovenske pravne
osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR);

Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge
ali tretje alineje te točke, lahko le-te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Način in rok plačila plačila
Najemnina se plačuje mesečno. Najemnik je dolžan poravnati znesek najemnine
v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije,
na račun Proračuna RS, do 15 dne v mesecu za tekoči mesec.
Položena varščina se všteje v plačilo
prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še tekoče stroške za obratovanje in redno
vzdrževanje ter druge potrebne stroške v
rokih, določenih z zahtevki za plačilo in sicer
naslednje:
– stroške dobave in porabe energije (elektrike, toplovoda – ogrevanje),
– stroške odvoza smeti in odpadkov,
– stroške čiščenja skupnih delov objekta
in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča (čiščenje prostorov, ki jih ima v brezplačni uporabi uredi in plača posebej),
– čiščenje in odstranjevanje snega ter
ledenih sveč s streh stavbe,
– stroške porabe vode,
– stroške kanalizacije in druge komunalne storitve,
– stroške deratizacije in dezinfekcije,
– stroške protipožarne varnosti,
– stroške zavarovanja nepremičnine za
primer škodnih dogodkov in odškodninske
odgovornosti iz naslova lastništva nepremičnine,
– stroške varovanja objekta po specializiranih organizacijah,
– druge stroške obratovanja in vzdrževanja uporabljanih prostorov in skupnih delov
objekta in naprav stavbe ter funkcionalnega
zemljišča,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge obvezne dajatve iz
naslova lastništva nepremičnine.
9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe
morajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini ene ponujene mesečne najemnine na račun Proračuna,
RS št.: 01100-6300109972, sklic 18 321157200005-74552011, z navedbo namena
nakazila: za najem poslovnih prostorov na
naslovu Dunajska cesta 104, Ljubljana.
10. Opozorilo: predstojnik upravljavca
lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 1-1163/2011
Ob-4241/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s
stvarnim premoženjem – 1: Slovenske žele-
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znice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub
ljana, vabijo k nakupu premičnin: zbiranje
in odkup neuporabnih litoželeznih zavornjakov in neuporabnih tirnic, kretnic (odpadno
železo).
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– za sklop A: Centralne delavnice in delovišča po Sloveniji,
– za sklop B: SVP Maribor – železniška
postaja Ruše, Sekcija za tovorni promet Ljubljana, DE Moste.
Predmet prodaje obsega:
– sklop A; ca. 200 t neuporabnih litoželeznih zavornjakov (odpadno železo), ki se
bodo zbirali na različnih lokacijah po Sloveniji (gre za približno enoletno količino);
– sklop B: ca. 50 t neuporabnih tirnic,
kretnic (odpadno železo), katere se bodo nahajale na SVP Maribor – žel. postaja Ruše in
Sekcija za tovorni promet Ljubljana – DE Moste, prevzem materiala september 2011.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša:
– za sklop A: 60.000,00 EUR,
– za sklop B: 16.500,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
17. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe:
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 12 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.
kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel.
01/29-14-634.
Slovenske železnice d.o.o.
Št. 478-0016/2011
Ob-4216/11
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokanih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) ter v skladu s
sprejetim Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto
2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Komenda
1. Ime in sedež prodajalca – organizacije
javnega zbiranja ponudb: Občina Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, tel. 01/7247-400, faks 01/83-41 323, e-pošta:obcina.
komenda@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje
Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2189, 1905 – k.o. Moste.
Nepremičnina je skladno z Odlokom o
lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone ozka dela – II. faza
(Uradne objave Glasila Občine Komenda
št. 02/2008, z dne 21. 2. 2008) opredeljena
kot stavbno zemljišče.
3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino znaša 300.000,00 €. V ceno ni vštet
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 30.000,00 €.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika, pogoji
pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje
do 22. avgusta 2011, do 9. ure na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine –
Poslovna cona Komenda«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpis lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe; naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe preložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30
dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež
v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na račun Občine Komenda, odprt pri Banki Slovenije, št. 011000100002377, z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine Poslovna cona Komenda«.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na
razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z
razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno,
vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S
ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec
izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 37. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).
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i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
22. 8. 2011 ob 12. uri, v prostorih Občine
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, pisarna župana, in sicer: odpiranje bo
javno. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o
izboru najugodnejšega ponudnika obvestila
v 8 dneh po javnem zbiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o
izboru. Celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Komenda, št. 01100-0100002377, odprt pri Banki
Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je možno, skladno z
zakonom tudi v več obrokih, pri čemer mora
kupec zemljišča del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno
bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv
brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini oziroma
s sklenitvijo dogovora o pridržku lastninske
pravice na premičnini.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Komenda bo izdala zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnine v zemljiško knjigo po prejemu
celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v
zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka,
stroške notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi
začetek postopka prodaje nepremičnine vse
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne
plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.
8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Aleksandri Plevel, višji
svetovalki III ali na tel. 01/72-47-409 oziroma po elektronski pošti: sasa.plevel@komenda.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem razgovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno v
Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine
Komenda ter na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.
Občina Komenda
Ob-4247/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
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javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 5. 8. 2011 do dne 3. 9.
2011.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Beethovnova ulica 12
Oddajamo poslovni prostor št. P01, neto
površine 29,90 m2, za trgovino z neživili ali
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor št. P01 za
mesec avgust 2011 znaša 20,00 EUR/m2,
kar znaša 598,00 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v
prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
2. Gallusovo nabrežje 15
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali
storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec avgust 2011 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša
446,58 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v
prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
3. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški
podhod)
Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto
površine 50,25 m2, za trgovino z neživili ali
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor št. P01 za
mesec avgust 2011 znaša 14,00 EUR/m2,
kar znaša 703,50 EUR/mesec.
4. Stari trg 21
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 143,62 m2, za gostinsko dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec avgust 2011 znaša 20,00
EUR/m2, kar znaša 2.872,00 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudni-
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ka, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v
prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
– Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu, ki jih izkaže z referencami.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s HACCP standardi.
– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel,
da gostinska dejavnost ne bo hrupna in moteča za okolico, skladno z določili Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l.
RS, št. 121/04).
– Izbrani ponudnik – najemnik je, ob podpisu pogodbe in najkasneje pred prevzemom ključev, skladno z določili Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ-1 (Uradni list
RS, št. 51/9 s spremembami) dolžan skleniti
neposredno prodajno pogodbo med kupcem
–izbranim ponudnikom in izvršiteljem Tatjano Krivec Tavčar, v skladu s prvim odstavkom 93. in 94. člena ZIZ-1, za zarubljene
predmete prejšnjega najemnika po ceni vsaj
22.000,00 EUR ter je dolžan prevzeti kupljene predmete v posest.
– Vsi predmeti in oprema se nahaja v
poslovnem prostoru. Odkup predmetov se
opravi v celoti, v tistem stanju in obsegu,
kot se nahajajo v poslovnemu prostoru ob
času ogleda in ob času sklenitve pogodbe
po načelu videno – kupljeno. Ogled predmetov je možen istočasno z ogledom prostora. Za nakup se bo najemnik dogovoril in
znesek nakazal na račun sodne izvršiteljice
Tatjane Krivec Tavčar. S tem postane lastnik
odkupljenih predmetov in opreme. Kupljeno
opremo zato lahko po želji uporablja, proda
ali drugače z njo prosto razpolaga. Kupljena
oprema ni predmet najema. Ob koncu najemnega razmerja je dolžan vrniti poslovni
prostor prost oseb in predmetov najemodajalcu, kar velja tudi za to kupljeno opremo,
pri čemer ravna z največjo skrbnostjo, da ne
poškoduje inštalacije in substance poslovnega prostora oziroma le toliko, kolikor je to
nujno potrebno za odstranitev opreme.
– Ponudnik za najem v ponudbi lahko
navede višji znesek, za katerega se zavezuje skleniti neposredno prodajno pogodbo
med kupcem – izbranim ponudnikom in izvršiteljico Tatjano Krivec Tavčar, če mu najemodajalec predmetni poslovni prostor odda
v najem. Če ne ponudi višjega zneska, se
šteje, da sprejema navedeni znesek. (ponujeni znesek za odkup predmetov je ločen od
najemnine in nima zveze s ponujeno višino
mesečne najemnine)
– Ponudniki lahko posredujejo tudi ponudbo, kjer odkup predmetov izrecno odklonijo, (če odklonitve odkupa ni, se šteje, da
pogoje razpisa sprejema v celoti) vendar bo

najemodajalec najprej obravnaval ponudbe
s ponujenim odkupom. V primeru, da nihče
od ponudnikov ne ponudi odkupa predmetov, si najemodajalec pridržuje pravico, da
izbere ponudnika med ponudbami »brez
odkupa predmetov«, lahko pa razpis tudi v
celoti ponovi. Najemodajalec ponudnikom
brez odkupa predmetov ne more zagotoviti točnega datuma, kdaj bo sodni postopek prodaje predmetov tretji osebi končan,
prostor izpraznjen in pripravljen za predajo,
bo pa predlagal izvršiteljici, da predmete
čim prej proda na prostem trgu in prostor
izprazni.
– Če najemnik z gotovino oziroma zneskom za enkraten odkup gostinske opreme
na javni dražbi ne razpolaga, se lahko za
posojilo dogovori s sedanjim lastnikom gostinske opreme: NLB Leasing d.o.o., Ferrarska 10, 6000 Koper. Pripominjamo, da gre v
tem primeru le za dogovor med banko in ponudnikom, kjer Mestna občina Ljubljana ne
sodeluje. Pogoj za najem prostora v javnem
razpisu v zvezi z opremo je le to, da izbrani
ponudnik opremo odkupi od sodne izvršiteljice v skladu z razpisnimi pogoji in roki.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika in reference.
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v
višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa
v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič, v času uradnih
ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15.
ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure, ter
petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije
mora biti vsaj do 3. 9. 2012.
5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
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potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo
najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo.
7 – Izjava ponudnika, da je seznanjen
s posebnimi pogoji najem. (lokacija Stari
trg 21, Beethovnova 12 in Gallusovo nabrežje 15).
8 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
9 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 3. 9. 2012.
III. Pogoji najema
Poslovni prostori se oddajajo za določen
čas petih let, če ni drugače določeno.
Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
Najemnik je dolžan plačevati obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanj in druge stroške za katere se
stranki dogovorita z najemno pogodbo.
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne
pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
V primeru oddaje poslovnega prostora
v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v
tednu.
Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin
v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem
poslovnih prostorov.
Najemnik mora začeti z dejavnostjo v
mesecu dni od dneva prevzema poslovnega
prostora, če ni drugače določeno.
Najemnik bo dolžan plačevati najemnino
do 25. v mesecu za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici "Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj" in "Lokacija (naslov
poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______ ". Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
3. 9. 2011. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali

Št.

– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, 8. 9. 2011, ob 13. uri, na naslovu:
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
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V primeru, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem poslovnega
prostora poleg višine najemnine tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru,
komisija oceni program po sledečih kriterijih,
in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v
prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 3. 9.
2012.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri Kastelic v času
uradnih ur (ponedeljek, od 8. do 12. ure in
od 13. do 15. ure, sreda, od 8. do 12. ure in
od 14. do 16. ure, ter petek, od 8. do 12. ure)
ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
četrtek 11. 8. 2011

Ura

Lokacija

09:00

Stari trg 21

10:00

Gallusovo nabrežje 15

10:40

Beethovnova ulica 12

11:30

Trg OF 10
Mestna občina Ljubljana

Št. 3528-8/2011
Ob-4270/11
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
ter sklepa župana Občine Sežana št. 35288/2011 z dne 1. 8. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine – poslovni
prostor Dutovlje 60a
1. Ime in sedež organizatorja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
– poslovni prostor (nekdanji zdravstveni
dom) v neto tlorisni površini 194,11m2, označen z ID znakom 2432-81-12, posamezni
del št. 12, v stavbi št. 81, k.o. 2432-Dutovlje
(ID 5753923), ki leži na parcelah št. 3246/19
in 3246/20, k.o. Dutovlje, na naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju:
poslovni prostor).
Poslovni prostor se nahaja v središču
naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še
prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine.
Objekt je dostopen z državne ceste, pred
objektom je javno parkirišče.
Izhodiščna (najnižja) vrednost je
148.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2%

davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanega
poslovnega prostora
Poslovni prostor se nahaja na območju,
ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02
– popr.) Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 –
popr.) – območje urejanja KS Dutovlje/naselje Dutovlje/območje urejanja: »Starejše jedro
naselja« z oznako – P7-N2-S1, ki je centralno naselje z javnimi in tranzitnimi funkcijami
(šolstvo, zdravstvo, trgovina, ….) in stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja poslovnega prostora.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem
postopku javnega zbiranja ponudb, morajo
plačati varščino za resnost ponudbe v višini
10% izhodiščne vrednosti poslovnega prostora. Ponudbi za nakup poslovnega prostora je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine,
ki znaša 14.800,00 EUR.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sežana, št. 013110100005909, s pripisom št. 3528-8/2011 in
sicer najkasneje do izteka roka za zbiranje
ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo.
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5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
poslovnega prostora umakne.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne izplača kupnine, Občina Sežana obdrži varščino.
5.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni
od prejema obvestila o izboru. Uspelemu
ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v
kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru
da dva ali več ponudnikov za nakup poslovnega prostora ponudijo isto ceno, lahko
komisija pozove najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi
dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v
skladu s pravnim redom pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki
Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje:
– podatke o ponudniku: osebno ime oziroma naziv kupca, njegov točen naslov in
ostale podatke (EMŠO in davčno številko
za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne
osebe);
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – za fizične osebe oziroma izpis iz
sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID
za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz
sodnega registra ali iz poslovnega registra
ne sme biti starejši od 30 dni)),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in samostojne podjetni-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ke posameznike. Potrdilo DURS o plačanih
davkih in prispevkih ne sme biti starejši od
30 dni;
– navedbo poslovnega prostora, ki je
predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na
promet nepremičnin), ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup poslovnega prostora dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
– Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške overitve podpisa
pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni od sklenitve 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, varščino pa zadrži Občina
Sežana.
– Ponudnika veže ponudba 90 dni od
roka za predložitev ponudb.
– Ponudnik poda številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za
morebitno vračilo vplačane varščine.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o
izbiri najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi postopka.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V primeru neuspelega javnega zbiranja
ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na

strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji poslovnega prostora.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek
na promet nepremičnin) in stroške notarskih
overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec.
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine (opomba:v
tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč).
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
11.1. Ponudba se šteje za pravočasno,
če jo organizator prejme do vključno 22. 8.
2011, do 9. ure.
11.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
poslovnega prostora Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje « naj ponudniki oddajo v sprejemni
pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta
4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja. V primeru, da
ponudba ni označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno
odpiranje ponudbe.
11.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu
občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali
na spletni strani, www.sezana.si.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija,
dne 22. 8. 2011 ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Sežana.
12.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim
pooblastilom ponudnika.
13. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. 05/73-10-100 ali 05/73-10118. Ogled poslovnega prostora, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur
Občine Sežana, po predhodnem dogovoru.
Občina Sežana
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2011-5
Ob-2045/11
Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila sindikata z nazivom:
Pravila za delovanje Sindikata delavcev
v zdravstveni negi Slovenije, Sindikalna enota Dom starejših občanov Gornja Radgona, vpisana v evidenco statutov
sindikatov dne 14. 3. 2011, pod zaporedno
številko 79.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
Št. 101-5/2011-2
Ob-4153/11
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vzamejo Pravila Sindikata JVIZ OŠ Destrnik
– Trnovska vas.
Naziv pravil: Pravila sindikata JVIZ OŠ
Destrnik – Trnovska vas.
Ime sindikata: Sindikat JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas.

Sedež sindikata: Janežovski vrh 45,
2253 Destrnik.
Skrajšano ime: Sindikat JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov, pod
zaporedno številko 120.
Matična številka sindikata je: 1802968.
Št. 101-6/2011-2
Ob-4154/11
Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila Sindikata zavoda Osnovne šole Destrnik, Janežovski vrh 45, 2253 Destrnik.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
ki se nahajajo v evidenci statutov, pod zaporedno številko 22, se vzamejo iz hrambe in
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, Sindikat Zavoda Osnovne šole
Desternik se izbriše iz evidence sindikatov,
dne 13. 7. 2011.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4260/11
Ime medija: Revija Obrtnik, Celovška
71, Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 100% upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije: Štefan Pavlinjek.
Generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednik: Štefan Grosar,
podpredsednika: Bogdan Oblak, Jani
Ivan Ulaga,
člani: Miran Gracer, Ivan Meh, Zoran
Poljšak, Milan Hafner, Vlado Mandič, Jernej Dolinar, Vladimir Ražman, Bojan Železnik, Anton Dremelj, Franc Leskovec, Franc

Kremžar, Drago Delalut, Janez Marinčič,
Franc Novak, Vladimir Janžekovič, Olga Kalan, Stanislav Malerič, Aleksander Bizjak,
Generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Nadzorni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednica: Pavlina Svetič,
člani: Mira Špiljak, Peter Skapin, Darko
Petrovčič, Žorž Petrovski.
Ob-4261/11
Ime medija: Revija Podjetnik, Celovška
71, Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 100% upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije: Štefan Pavlinjek.

Generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednik: Štefan Grosar,
podpredsednika: Bogdan Oblak, Jani
Ivan Ulaga,
člani: Miran Gracer, Ivan Meh, Zoran
Poljšak, Milan Hafner, Vlado Mandič, Jernej Dolinar, Vladimir Ražman, Bojan Železnik, Anton Dremelj, Franc Leskovec,
Franc Kremžar, Drago Delalut, Janez Marinčič, Franc Novak, Vladimir Janžekovič,
Olga Kalan, Stanislav Malerič, Aleksander
Bizjak,
generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: Dušan Krajnik.
Nadzorni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
predsednica: Pavlina Svetič,
člani: Mira Špiljak, Peter Skapin, Darko
Petrovčič, Žorž Petrovski.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4259/11
Ministrstvo za šolstvo in šport, kot soustanovitelj javnega zavoda Zavod Planica,
Rateče – v likvidaciji, Rateče 22, 4283 Rateče, Planica, matična številka: 5940281000,
pri katerem je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Kranju, Srg 2010/19403, z dne
2. 6. 2010, vpisan začetek redne likvidacije, v skladu s smiselno uporabo 412. člena
Zakona o gospodarskih družbah, poziva
upnike javnega zavoda, da prijavijo svoje
terjatve v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva.
Upniki naj prijave terjatev, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost
terjatev, pošljejo priporočeno na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, s pripisom za Zavod
Planica, Rateče – v likvidaciji.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Sklici skupščin
Ob-4222/11
Popravek
Uprava delniške družbe Florina d.d., Pri
vrtnariji 8, Maribor (Zrkovci), obvešča delničarje družbe, da je pri objavi sklica 14.
redne skupščine delničarjev družbe Florina
d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 57
z dne 15. 7. 2011, prišlo do napake, in sicer
je 14. redna skupščina sklicana za dne četrtek, 18. 8. 2011 ob 15. uri, in ne kot je bilo
napačno objavljeno ob 13. uri.
V izogib dvomu uprava ponovno obvešča delničarje, da je 14. redna skupščina
delničarjev družbe Florina d.d. sklicana v
četrtek, 18. 8. 2011 ob 15. uri, na sedežu
družbe, na naslovu Pri Vrtnariji 8, Maribor,
(Zrkovci) z dnevnim redom, kot je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 15. 7.
2011, str. 1747.
Florina d.d.
Sabina Medeot, direktorica
Ob-4266/11
Popravek
Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, objavlja popravek
sklica 17. seje skupščine družbe, ki bo v
torek, 23. 8. 2011, na sedežu družbe na Vinarski cesti 5, Vipava, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 58, dne 22. 7. 2011.
V razdelku »Prijava udeležbe na skupščini« se popravi prvi stavek drugega odstavka tako, da se ta pravilno glasi:
»Pravico do sodelovanja in glasovanja
na skupščini imajo samo tisti delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v KDD konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine in
ki so najpozneje do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine pisno potrdili svojo
udeležbo na sedežu uprave družbe.«
Agroind Vipava 1894 Vipava, d. d.
po pooblastilu predsednika uprave
Joška Ambrožiča
Klavdij Skrt, direktor komerciale

Ob-4212/11
Direktor družbe Ultramarin, razvojno
podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah in
Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ultramarin,
razvojno podjetje d.d.,
ki bo v petek, 16. 9. 2011, ob 10. uri, v
poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240
Ljutomer.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov ter notarja.
Predlog sklepa:
1. Skupščina izvoli za predsednico
skupščine Horvat Blanko, za preštevalki glasov Počič Dragico in Kuster Suzano.
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o delu
skupščine vodil notar Šömen Franc.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
Ultramarin, razvojno podjetje d.d. za leto
2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe in odločanje
o bilančni izgubi leta 2010 ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d. se seznani z revidiranim
Letnim poročilom družbe za leto 2010 in s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
2. Bilančna izguba družbe po stanju
na dan 31. 12. 2010 znaša 44.224 EUR,
se pokrije tako, da se za pokrivanje uporabi
preneseni nerazporejeni dobiček iz preteklih let.
3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010, s čimer potrdi in odobri
njuno delo.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2011.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Za izvedbo revizije poslovanja
družbe za leto 2011 se imenuje revizijska
hiša AUDIT&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote.
4. Spremembe statuta družbe Ultramarin d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina sprejme predlagano
spremembo 6.11. točke statuta tako, da se
po novem glasi: Člani nadzornega sveta so
upravičeni do plačila za opravljeno delo, kar
določi statut ali skupščina.
Višina, oblika in način plačila se določi
s sklepom skupščine.
2. Skupščina sprejme predlagano
spremembo besedila v 7.8. točki statuta
tako, da se po novem glasi: Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta
statut ne določa drugače. Z večino najmanj
75% zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

– spremembe statuta,
– zmanjšanje osnovnega kapitala
(vključno pogojno povečanje),
– odobreno povečanje osnovnega kapitala,
– statusnih spremembah in prenehanju družbe,
– izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
– predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,
– drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.
3. Skupščina sprejme predlagano
spremembo 11.1. točke statuta tako, da se
po novem glasi: Statut oziroma njene vsakokratne spremembe veljajo od dneva vpisa v
sodni register in s tem preneha veljati predhodno sprejeti statut.
4. Skupščina sprejme predlagano
spremembo 11.3. točke statuta tako, da se
po novem glasi: Statut se lahko spremeni s
sklepom skupščine, za sprejem katerega je
potrebna večina najmanj 75% na skupščini
zastopanega kapitala. Skupščina lahko pooblasti nadzorni svet za spremembe statuta,
ki jih zahteva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.
5. Skupščina sprejme in potrdi čistopis statuta družbe Ultramarin d.d. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v
sodni register.
5. Plačila članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
1. Člani nadzornega sveta prejmejo
za udeležbo na seji sejnino, ki za predsednika nadzornega sveta družbe znaša 208,65
EUR neto in za posameznega člana nadzornega svet družbe znaša 166,92 EUR neto.
Člani nadzornega sveta niso upravičeni do
sejnin za korespondenčne seje.
2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 3.000 EUR bruto letno na
posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 1.000 EUR bruto letno. Člani nadzornega
sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo
za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni,
dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo
znaša eno dvajsetino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot
mesec dni, so upravičeni do sorazmernega
izplačila glede na število delovnih dni.
3. Članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo potnih stroškov in drugih
razumnih stroškov za prihod in udeležbo
na seji.
4. Sklep začne veljati z dnem vpisa
sprememb statuta v sodni register sprejetih
v 4. sklepu te skupščine. Z dnem veljave
tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi
višine sejnin, ki ga je sprejela skupščina na
svoji redni letni seji, dne 12. 7. 2005.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vred
nostnih papirjev konec četrtega dne pred
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zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini
najkasneje konec četrtega dne pred njenim
zasedanjem pisno prijavijo v tajništvu družbe na naslov: Ultramarin d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom za zastopanje na skupščini, zakoniti zastopniki še z izpisom iz
sodnega registra. Pooblastila morajo biti
v pisni obliki in dana v hrambo na sedež
družbe najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine se pred zasedanjem skupščine prijavijo v tajništvu družbe,
kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v
pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v
nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
družbi poslal predlog za objavo v skladu s
300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, v istih prostorih in z istim dnevnim
redom, čez 30 minut. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarjeva pravica do obveščanja
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na sedežu družbe Babinska cesta 5,
Ljutomer, so vsak delavnik od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure v
tajništvu družbe dostopni in brezplačno na
voljo: predlogi in obrazložitve sklepov.
Ultramarin, razvojno podjetje d.d.
Uprava družbe
Ob-4213/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Hit
Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
27. redno skupščino
delniške družbe Hit Larix d.d.,
ki bo dne 8. 9. 2011, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.
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Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za revizorja družbe Hit Larix d.d. za poslovno leto 2011
imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija
d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Zahteve za dopolnitev dnevnega reda
skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa
in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti v skladu s
prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati
delničarjem zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine, je na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Hit Larix d.d.
Ob-4214/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena Statuta družbe HTG
d.d. Sežana, upravni odbor družbe sklicuje
13. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, 9. 9. 2011, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in
preštevalki glasov. Ugotovi se, da skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010 ter s poročilom
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2010 in s poročilom upravnega odbora o
preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 2.2: po sklepu Okrožnega sodišča v Kopru z dne 10. 11.
2009, Pg 369/2008, družba izplača delničarjem dividende za leto 2007 v znesku
41.028,04 EUR iz dobička za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravnemu odboru.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za
delo v poslovnem letu 2010.
4. Obravnava posebnega revizorjevega
poročila o vodenju posameznih poslov družbe v petletnem obdobju.
Predlog sklepa št. 4.1: skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom o
vodenju posameznih poslov družbe v petletnem obdobju.
Predlog sklepa št. 4.2: zaradi neutemeljene posebne revizije družba zahteva povračilo stroškov v skupnem znesku 27.600,00,
in sicer v znesku 23.000,00 EUR od Kapitalske družbe d.d. ter v znesku 4.600,00 EUR
od Gama Tera d.o.o.
5. Razrešitev članov upravnega odbora
ter imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 5.1: zaradi izteka
mandata se z dnem 9. 9. 2011 razrešijo dosedanji člani upravnega odbora družbe.
Predlog sklepa št. 5.2: z dnem 9. 9. 2011
se za člane upravnega odbora izvolijo: Rok
Habinc, Aleš Musar, Franc Musar.
6. Seznanitev skupščine z ukrepi za odpravo nelikvidnosti.
Predlog sklepa št. 6: skupščina se seznani z ukrepi uprave za odpravo nelikvidnosti.
7. Razno
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje tri dni pred datumom,
določenim za izvedbo skupščine, in sicer
s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na
skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih
pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 6. 9. 2011 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in števila glasov še firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja.
Materiali za skupščino so na vpogled v
tajništvu družbe »HTG« Hoteli, turizem in
gostinstvo, d.d. Sežana, vsak delavni dan,
od 9. do 10. ure, od dneva objave sklica
skupščine, do 6. 9. 2011.
HTG d.d. Sežana
Uprava družbe
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Ob-4218/11
V skladu s Statutom delniške družbe
IZI mobil, telekomunikacije d.d., Stegne
11B, 1000 Ljubljana, nadzorni svet družbe
sklicuje
skupščino delničarjev družbe,
ki bo dne 8. 8. 2011, ob 13. uri, v prostorih notariata Košak, Trg republike 3, 1000
Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev prisotnosti delničarjev in
sklepčnosti.
2. Imenovanje notarja.
Predlog sklepa: za notarja se imenuje
notar Miro Košak.
3. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se sledeči organi skupščine:
Predsednik skupščine: Metka Marinšek.
4. Seznanitev skupščine s Poslovnim
poročilom uprave podjetja IZI mobil, telekomunikacije d.d. za leto 2010 in poročilom
nadzornega sveta ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s Poslovnim poročilom uprave podjetja
IZI mobil, telekomunikacije d.d. za leto 2010
in poročilom nadzornega sveta IZI mobil, telekomunikacije d.d. ter podeljuje razrešnico
upravi podjetja in nadzornemu svetu.
IZI mobil, telekomunikacije d.d.
Lilijana Resinovič
predsednica nadzornega sveta
Ob-4223/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in 14. členom Statuta delniške
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.,
Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje
19. sejo skupščine družbe
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.,
Ljubljana,
ki bo 6. 9. 2011, ob 10. uri, na sedežu
družbe, Dunajska 270, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za predsednika skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalko glasov se izvoli
Slavica Gjerek.
Skupščina se seznani, da je na seji prisoten notar Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2010, mnenjem revizorja
in pisnim poročilom upravnega odbora o
preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., za poslovno leto 2011.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.

Ljubljana, tri dni pred zasedanjem skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar oziroma njegov pooblaščenec
ali zastopnik, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Pooblaščenec lahko uresničuje glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi, kjer ostane
shranjeno.
Udeleženci morajo svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo upravnega odbora o
preveritvi letnega poročila, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik
od 10. do 13.ure.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.,
Ljubljana
predsednik upravnega odbora
Lahajner Tomaž
Ob-4242/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
AHA HOJA, proizvodnja izdelkov iz lesa
d.d., uprava družbe sklicuje
15. skupščino družbe
Skupščina družbe bo dne 6. 9. 2011, ob
14. uri, v prostorih družbe (jedilnica), Podpeč 53, 1352 Preserje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mojco Lukančič, za preštevalca
glasov skupščina izvoli Tatjano Bovha.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2010, pisnega poročila nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010.
2.2. Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da bilančna
izguba poslovnega leta 2010 ostane nepokrita.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da zaradi lažje organizacije skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
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prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskih dokumentom.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlaganimi
sklepi si lahko delničarji ogledajo na sedežu družbe vsak delavni dan, po objavi sklica
od 12. do 14. ure.
Delničarji lahko v 14 dneh po objavi sklica skupščine podajo na sedež družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge k posameznim točkam.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt pol
ure pred skupščino. Če skupščina ob 14. uri
ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skliče za isti dan ob 14.30, pri čemer bo skupščina na ponovnem zasedanju odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
AHA HOJA, proizvodnja izdelkov
iz lesa d.d.
direktor
mag. Ana Žerjal
Ob-4269/11
Uprava družbe PSZ, poslovni sistem
d.d., Kocenova 2A, Celje, na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
statuta družbe sklicuje
1. redno skupščino delničarjev družbe
PSZ, poslovni sistem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 5. 9. 2011, ob 8. uri,
v prostorih uprave družbe PSZ, poslovni
sistem d.d. v Celju, Opekarniška 15b, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč
nosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe PSZ, poslovni sitem
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki glasov Martina Antonič in Milena Grujič.
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz
Celja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2010, revizorjevim mnenjem in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe PSZ, poslovni sistem d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in
skupine za poslovno leto 2010, revizorjevim
mnenjem in Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe PSZ, poslovni sistem d.d. podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v letu 2010.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2011.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe imenuje za revizorja, ki pregleda
poslovanje in računovodske izkaze za leto
2011, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz
Celja, Stanetova 22.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se točka 3.1.2. statuta družbe
tako, da odslej glasi:
»3.1.2. Sedež družbe je na Opekarniški
15b (petnajst b) v Celju.«
6. Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine.
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Predlog sklepa: skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta in pooblašča
predsednika skupščine za podpis čistopisa statuta.
7. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe PSZ, poslovni sistem
d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami
sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe
tako, da se bo sprememba sedeža družbe
PSZ, poslovni sistem d.d. lahko izvedla in
vpisala v sodni register.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z
revidiranima letnima poročiloma družbe in
skupine za poslovno leto 2010, Poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
revidiranih letnih poročil za družbo in skupino za poslovno leto 2010, je delničarjem
na vpogled v prostorih družbe PSZ, poslovni sitem d.d. v Celju, Opekarniška 15b,
vsak torek in četrtek, od dneva objave
sklica skupščine do zasedanja skupščine
od 10. do 12. ure.
Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri KDD, konec četrtega dne pred sejo
skupščine. Delničarji morajo najkasneje
konec četrtega dne pred sejo skupščine
prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na
skupščini delniške družbe lahko delničarja
zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega
registra oziroma predlog za vpis v sodni
register, iz katerega je razvidna oseba,
pooblaščena za zastopanje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v
pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
na sedež družbe najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu uprave in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino
lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti
velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
PSZ, poslovni sistem d.d.
Uprava družbe
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Razširitve dnevnih redov
Št. 4500369153
Ob-4246/11
Uprava družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, sporoča, da je v
zvezi s sklicem skupščine družbe za dan
24. 8. 2011 ob 11. uri, na sedežu družbe v
Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12,
dne 29. 7. 2011 prejela predlog delničarja
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica, za razširitev dnevnega reda skupščine, zato razširja dnevni
red z novo točko 5. ki se glasi:
5. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe:
Gorazd Podbevšek, stanujoč Zaloška
69, Ljubljana, se z dnem 24. 8. 2011 odpokliče, kot član nadzornega sveta družbe HIT
d.d. Nova Gorica.
Od dneva objave dodatne točke dnevnega reda, ki jo predstavlja predlog sklepa
številka 5., bo na sedežu družbe Delpinova
7/a, Nova Gorica, vsak delavni dan, med 10.
do 12. uro, na vpogled tudi predlog sklepa
z obrazložitvijo.
HIT d.d. Nova Gorica
Uprava družbe
Ob-4263/11
Uprava družbe Peko, d.d. Tržič, Ste Marie aux Mines 5, Tržič, po predsedniku uprave družbe Janezu Sajovicu, univ. dipl. org. in
nadzornemu svetu, kot predlagateljema, na
podlagi 295., 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in
tretjega odstavka 12. člena Statuta delniške
družbe Peko, tovarna obutve, d.d., s sedežem v Tržiču, Cesta ste Marie aux Mines 5,
objavlja popravek in dopolnitev sklica 22.
redne seje skupščine družbe, ki bo v sredo
31. 8. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 60, dne 29. 7. 2011.
Popravi in dopolni se objavljen dnevni
red 22. seje skupščine družbe Peko, tovarna obutve, d.d., tako da se doda nova 6.
točka dnevnega reda, ki se glasi:
6. Plačilo članom nadzornega sveta
družbe Peko d.d.
Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda:
Sejnina za člane nadzornega sveta se
določi v višini 275,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 357,50
evrov bruto. Sejnina za korespondenčno sejo
znaša 80% redne sejnine predsednika in članov nadzornega sveta.
Kolikor nadzorni svet konstituira posamezno komisijo nadzornega sveta, pripada vsakemu članu komisije nadzornega sveta sejnina za seje komisij, ki znaša 80% redne sejnine
predsednika in članov nadzornega sveta.
Sejnine članom nadzornega sveta ne pripadajo, če je skupni znesek sejnin v poslovnem letu dosegel ali presegel 50% višine
plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta.
Letno bruto plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta znaša 10.300
evrov, za predsednika nadzornega sveta pa
11.000 evrov. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v obliki mesečne akontacije
plačila za vsak mesec, v katerem člani nadzornega sveta dejansko opravljajo funkcijo
v nadzornem svetu.
Člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi
z njihovim delom v nadzornem svetu, kot
so npr.: stroški prevoza, dnevnice, stroški
nastanitve, administrativni stroški.

Članom nadzornega sveta se plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je
izključno v interesu družbe.
Z dnem sprejetja tega sklepa na skupščini preneha veljati tudi sklep št. 9 o določitvi
sejnin članom nadzornega sveta, sprejet na
skupščini dne 4. 9. 2009.
Peko d.d.
Janez Sajovic, univ. dipl. org.
predsednik uprave

Nasprotni predlogi
Št. 100009251
Ob-4221/11
Uprava družbe ETI Elektroelement d.d.,
Obrezija 5, 1411 Izlake, obvešča delničarje,
da je v zakonitem roku za obveznost objave
prejela tri nasprotne predloge in dva dodatna predloga k predlaganim skupščinskim
sklepom za 17. skupščino družbe ETI Elektroelement d.d., ki bo 30. avgusta 2011.
A1) Nasprotni predlog k točki 5 »Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev« – predlagatelj Maksima Holding d.d., Parmova ulica 41, 1000
Ljubljana.
Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev se za 4-letni
mandat, ki začne teči 10. 11. 2011 imenujejo: Nastja Sušinski, Radovan Bolko, Bernhard Josef Muler.
Obrazložitev: družba Maksima Holding
d.d. je drugi največji delničar naslovne družbe, zato je toliko bolj legitimiran, da v nadzorni svet predlaga osebo, kateri zaupa.
Nastja Sušinski, po izobrazbi diplomirani
ekonomist je predsednik uprave družbe Maksima Holding d.d.
Delničar še predlaga, da se o njegovem
predlogu glasuje pred predlogom nadzornega sveta in da se o zgoraj predlaganih
glasuje glede vsakega člana ločeno.
Zaradi navedenega delničar predlaga
imenovanje nadzornika, ki bo dejansko
zastopal interese delničarjev. Delničar bo
ugovarjal predlogu nadzornega sveta in bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
A2) Nasprotni predlog k točki 5 »Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev« – predlagatelj Mateja
Gerečnik, Cesta 9. avgusta 78, 1410 Zagorje ob Savi.
Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 10. 11. 2011 imenujejo:
1. Karol Peter Peršolja, rojen 4. 2. 1963,
po izobrazbi mag. znanosti, strokovnjak
ekonomske stroke in dolgoletni komercialni
direktor Elektro Primorske, trenutno zaposlen kot direktor podjetja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.,
2. Radovan Bolko,
3. Bernhard Josef Müller.
Obrazložitev: mali delničarji, ki predstavljajo preko 43% v delniški strukturi družbe
ETI d.d., nimajo svojega predstavnika v NS,
ki bi zastopal njihove interese. Zato delničarka-predlagateljica v svojem imenu in tudi
kot namestnica vodje Odbora malih delničarjev ETI Elektroelement d.d. pri Društvu
MDS (ki glede na pristopne izjave združuje
okoli 16,50% osnovnega kapitala družbe),
predlagam mag. Karla Petra Peršoljo, ki je
strokovnjak elektro, finančne in poslovodske
stroke in je kot tak primernejši od Marjana
Kramarja.
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Marjan Kramar je sicer dolgoletni predsednik NS družbe ETI Elektroelement in je
po mojem mnenju s svojo funkcijo v vsaj
dveh konfliktih interesov. Kodeks o upravljanju javnih delniških družb (v nadaljevanju:
Kodeks) v svoji prilogi C jasno definira konflikt oziroma nasprotje interesov.
I. Tako ena izmed treh alinej točke C 4.
(Kodeksa) prepozna že kot nasprotje interesov, če je član nadzornega sveta v nadzornem svetu več kot 12 let. Iz evidence Ajpesa
je razvidno, da je Marjan Kramar član NS
ETI Elektroelement d.d. že od 12. marca
1996 dalje, torej že več kot 15 let.
II. Nadalje Kodeks v svoji prilogi C.3 navaja, da lahko obstaja nasprotje interesov,
kadar je član NS hkrati tudi bližnji družinski
član širšega poslovodstva družbe. Jasno je,
da je konflikt interesov najbolj izrazit in težaven ravno pri družinskih povezavah med
člani organov nadzora in poslovodenja, v
konkretnem primeru je zakonska partnerica
predsednika NS Izvršna direktorica v ETI
Elektroelement d.d. in tudi članica širšega
poslovodstva družbe.
(Opomba: v skladu s predlogom delničarke je popolno besedilo njenega nasprotnega
predloga, vključno s prilogami dostopno na
internetni strani http://www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx).
Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega
sveta družbe glede nasprotnih predlogov
za izvolitev članov NS, ki zastopajo interese
delničarjev.
V zvezi s predlogom, ki ga je oblikoval
nadzorni svet, v nadaljevanju kratko predstavljamo politiko nadzornega sveta na tem
področju in predvsem dodatna pojasnila
vsem delničarjem za njihovo odločanje na
skupščini.
Nadzorni svet je na svoji seji obravnavani predlog sklepa sprejel soglasno. Predlagane kandidate so podprli vsi člani nadzornega sveta, predsednik pa pri glasovanju o
sebi ni sodeloval. Pri tem, je nadzorni svet
upošteval predvsem naslednje argumente:
– dosedanje izkušnje pri delovanju NS
ETI d.d. ki je prav gotovo prispeval k pozitivnemu in stabilnemu razvoju koncerna,
– potrebno strukturo izkušenj in znanja
posameznikov, ki sestavljajo šestčlanski
NS glede na njegovo dejavnost in bodoče
načrte,
– poznavanje sprejete strategije razvoja
ETI in zagotavljanje vsaj minimalne kontinuitete sestave NS za njeno uspešno uresničevanje,
– dejstvo, da so trije člani NS s strani sveta delavcev že izvoljeni, da so vsi
novi, da vsak prihaja s svojega strokovnega
področja in, da nimajo praktično nobenih
neposrednih izkušenj s področja nadzorovanja velikih gospodarskih mednarodnih
koncernov,
– sprejeto strategijo razvoja poslovanja
ETI v naslednjem obdobju, pripravljeno s
strani najširšega vodstva in potrjeno na NS,
ki je dobra osnova za pripravo in izvedbo
operativnih aktivnosti in kot taka temelj za
ocenjevanje in nadzor organov upravljanja
ETI,
– pomen poznavanja problematike in izkušenj pri obvladovanju zahtevnih procesov s področja industrijske proizvodnje in
razvoja,
– pomen poznavanja mednarodnih procesov (razvoja novih produktov, konkurence, povezovanja), ki potekajo v sektorju, kjer
posluje in se razvija ETI.

Čeprav je ETI d.d. družba, katere delnice
ne kotirajo na borzi in družba, ki ni zavezana
k uporabi Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb, je na področju delovanja organov upravljanja in tudi delovanja NS v vseh
letih svojega obstoja razvila dobro prakso, ki
je bila v marsičem vzor tudi drugim.
Glede morebitnega nasprotja interesov
članov NS, vključno z dosedanjim predsednikom, so dosedanja praksa ter doseženi
rezultati poslovanja dokazali, da te težave
ni bilo in da je bil namen različnih kodeksov
tudi v ETI-ju v celoti dosežen. Delovanje NS
je bilo v vsem obdobju izrazito usmerjeno v
razvoj družbe in koncerna, s tem pa tudi v
koristi za vse deležnike. Velika večina sklepov NS je bila sprejeta soglasno.
Dobra praksa se pri delu NS odraža tudi
v doslednem ločevanju funkcije nadzora
od funkcije izvršilnega vodenja poslov in
realizacije sprejetih nalog po posameznih
poslovnih področjih, ki je v celoti naloga in
pristojnost uprave družbe.
K dobri praksi NS sodi tudi skrb za zagotavljanje stabilnih pogojev korporativnega
upravljanja, ki obsega ne samo lastniško
strukturo, ampak še posebej kakovostno
sprejemanje in izvajanje dolgoročne razvojne strategije družbe. Člani NS – tako tisti,
ki jih izvolijo delničarji, kot tisti, ki jih izvoli
svet delavcev – v NS niso neposredni predstavniki posameznih deležnikov, pač pa vsi
skupaj sestavljajo organ nadzora družbe,
pri čemer za svoje delo in izvajanje pristojnosti odgovarjajo vsak s svojim osebnim
premoženjem.
Dosedanji uspehi in sprejeti strateški dokumenti družbe ETI d.d. narekujejo zagotavljanje določene kontinuitete tudi v delu NS.
Po mnenju NS bi bil predlog, po katerem
bi bili v bodočem NS predlagani sami novi
člani, neustrezen in neodgovoren.
B) Nasprotni predlog k točki 6 »Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011« – predlagatelj Maksima Holding d.d.
Za revizorja za poslovno leto 2011 se
imenuje ABC Revizija d.o.o.
Obrazložitev: izhodišča delovanja revizijske družbe so predvsem neodvisnost in
nepristranskost. Revizor je predstavnik in
zaščitnik javnega interesa in pri svojem delovanju mora zasledovati etične, moralne in
strokovne standarde. Nadzorni svet družbe je tudi tokrat predlagal revizorja družbo
KPMG d.o.o., ki bo opravljala revizijo že
vsaj tretjič zaporedoma, kar pa vzbuja dvom
v nepristranskost revizorja. Revizorja družba v skladu s Kodeksom upravljanja javnih
delniških družb, ki so ga sprejeli Ljubljanska
borza, Združenje nadzornikov Slovenije in
Združenje Manager, zamenja enkrat na vsakih pet let! V skladu s Kodeksom poklicne
etike, ki ga je sprejel Slovenski institut za
revizijo in v katerega register je vpisana
družba KPMG d.o.o., pa revizor ne sme biti
udeležen v revidiranem podjetju na noben
način, ki bi ogrožal njegovo pristranskost in
neodvisnost. Glede na to, da je ista družba
že večkrat opravljala revizijo pri družbi ETI
Elektroelement d.d. in glede na to, da opravlja tudi revizijo hčerinskih družb ETI Polam
in ETI GUM, je vsekakor kršeno načelo Kodeksa, tj. načelo nepristranskosti in neodvisnosti. Neodvisnost preprečuje predhodno
razmerje z družbo ETI Elektroelement d.d.,
s tem pa tudi nepristranskost pri opravljanju revizije. Dejansko takšna kontinuiranost
pomeni revidiranje samega sebe, kar pa
preprečuje neodvisnost in nepristranskost.

Št.

62 / 5. 8. 2011 /

Stran

1957

Glede na to, da revizija služi javnemu interesu in ne interesom naročnika, tj. družbe
ETI Elektroelement d.d., je na opisani način
kršeno tudi načelo javnega interesa, ki je
eno najpomembnejših načel, k spoštovanju
katerih se je zavezala družba KPMG d.o.o.
kot revizijska družba.
Imenovanje pristranskega in odvisnega
revizorja, ki je odvisen od naročnika je v
nasprotju s Kodeksom, ki daje vsebino
zakonskim določbam instituta revizorja.
Sklep, s katerim se imenuje takšnega revizorja pa je v nasprotju z zakonom (1. točka prvega odstavka 395 člena ZGD-1),
v nasprotju z javnim redom (4. alineja
390. člena ZGD-1), ni združljiv z bistvom
delniške družbe in je v nasprotju z določbami zakona, ki so v javnem interesu (institut revizije; 3. alineja prvega odstavka
390. člena ZGD-1).
Zaradi navedenega delničar predlaga
imenovanje drugega revizorja. Delničar bo
ugovarjal predlogu nadzornega sveta in bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega
sveta glede nasprotnega predloga za imenovanje revizorja za poslovno leto 2011.
Predlog NS za imenovanje revizorja za
poslovno leto 2011 upošteva dosedanje izkušnje družbe ter dobro prakso, ki jo je že
pred leti izoblikoval NS ETI na tem področju
in, ki obsega predvsem:
– menjavo revizijske družbe na obdobje
5–6 let. Revizijska družba KPMG d.o.o. je
izvedla prvi pregled za leto 2007, pred tem
je revizijo izvajala revizorska družba Pricewaterhouse Coopers,
– predlagana revizijska družba mora, poleg vseh ostalih strokovnih referenc, predvsem pri pregledovanju velikih mednarodnih
industrijskih koncernov, imeti možnost izvesti revizijske preglede v odvisnih družbah
ETI v tujini, skladno z lokalnimi predpisi in v
okviru enotne revizijske metodologije,
– ocenjevanje kvalitete dela revizorja na
osnovi njihovih letnih pregledov, vmesnih
poročil, opravljenih razgovorov in ostalih aktivnostih. Pri tem NS presoja tudi kvaliteto
sodelovanja revizorja z upravo in strokovnimi službami na posameznih področjih.
– dosedanje izkušnje, predvsem pa obseg in kvaliteta dela, vključno s predstavitvijo
njihovih poročil s strani ekipe pooblaščenih
revizorjev. Ob tem je NS ETI d.d., v sklopu
razvijanja dobre prakse, že pred leti uvedel
tudi celovito spremljavo in nadzor »politike
upravljanja s tveganji«, ki zajema:
– praktično vsa poslovna področja ETI
(razvoj, proizvodna, prodaja, nabavo, finance, kadri).
– opredelitev konkretnih tveganj po
posameznih področjih in njihovo aktivno
upravljanje seveda ne more v celoti preprečiti negativnih dogodkov, lahko pa jih omeji,
– predvsem pa se s tem zagotavljajo
stabilnejši pogoji za poslovanje koncerna in
tudi za kvalitetnejše delo NS ETI.
Poleg tega je predlog NS v celoti utemeljen z Zakonom o revidiranju. Le-ta ne zahteva menjave revizijske hiše po poteku določenega obdobja revidiranja, pač pa določa,
da je lahko isti ključni revizijski partner, torej
pooblaščeni revizor, ki v imenu revizijske
družbe vodi in podpiše poročilo, neprekinjeno največ sedem let. V primeru družbe ETI
d.d. in skupine podjetij so ključni revizijski
partnerji oziroma pooblaščeni revizorji, ki
so podpisali revizorjevo poročilo, pa so bili
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za leti 2007, 2008 in 2010 Marija Hejja in za
leto 2009 Lidija Jezernik.
Zakon o revidiranju določa tudi, da pri
obvezni reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov nosi pooblaščeni revizor skupine popolno odgovornost za revizorjevo poročilo o konsolidiranih računovodskih izkazih. Navedena zahteva vsebinsko pomeni,
da odgovornosti ne more deliti z revizorjem
podrejene družbe, kar dodatno utemeljuje
predlog NS, oziroma je v nasprotju z obrazložitvijo v nasprotnem predlogu.
C) Dodatni predlog – nova točka k dnevnemu redu – predlagatelj Maksima Holding
d.d.
Predlog dodatnega sklepa pod novo točko dnevnega reda: »Odpravi se vinkulacija
delnic, tako da se črta celoten 7. člen Statuta
delniške družbe ETI Elektroelement d.d.«
Obrazložitev: bistvena lastnost oziroma
gospodarska funkcija vrednostnih papirjev
učinkovit prenos premoženjskih pravic. Zato
splošno velja, da so vrednostni papirji neomejeno prenosljivi. Vinkulacija je tako izjema od splošnega pravila, zato pa mora biti
tako tudi razumljena. V primeru družbe ETI
Elektrolement d.o.o. Statut za dovoljenje za
prenos delnic pooblašča nadzorni svet. V
konkretnem primeru nadzorni svet ne presoja dovoljenosti prenosa po kriterijih določenih v ZGD-1 in statutu, ampak so odločitve
povsem arbitrarne. To pa je v nasprotju z
samim namenom vinkulacije. Še posebej
zgovorno je dejstvo, da je predsednik nadzornega sveta Marjan Kramar na prejšnji
skupščini izjavil, da v primeru izglasovanja
sklepa o najnižji odkupni ceni lastnih delnic v
višini 42 EUR, on sam ne bi dal soglasja za
prenos delnic. Ta izjava, ki vnaprej odreka
prenos delnic nedoločenim osebam, jasno
kaže na to, da se ne upoštevajo zakonski
oziroma statutarni kriteriji, temveč so odločitve povsem arbitrarne. Ker institut vinkulacije v navedenem primeru ne sledi svojemu
bistvu, je primerno, da se odpravi.
Zaradi navedenega delničar predlaga
odpravo vinkulacije.
Sklicatelj objavlja sporočilo uprave glede
predlaganih sprememb statuta.
Določilo 7. člena statuta družbe je skladno z 236. in 237. členom ZGD-1.
Sklicatelj na dnevni red uvršča 7. točko z
naslovom: Spremembe statuta družbe.
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D) Dodatni predlog – nova točka k dnevnemu redu – predlagatelj Maksima Holding d.d.
Predlog dodatnega sklepa pod novo točko dnevnega reda: »Imenovanje posebnega
revizorja za preveritev posameznih poslov
družbe.
Za posebnega revizorja za preveritev sledečih poslov družbe v zadnjih petih letih:
– posli družbe ETI Elektroelement d.d. s
člani poslovodstva in nadzornega sveta, njihovimi sorodniki v ravni vrsti do kateregakoli
kolena, v stranski pa do vštetega tretjega
kolena oziroma z osebami katerih družbeniki so navedene osebe ali v njih opravljajo
poslovodno funkcijo,
– posli z družbo Jean Muller GmbH,
predvsem primerljivost cen v primerjavi z
ostalimi poslovnimi partnerji,
– vrednotenje in trženje patentov,
– posojila hčerinskim družbam,
– posojila tretjim osebam,
– finančni učinek povečanja marž v letih
2006 in 2007 na obdobje 2007–2011, glede
na dejstvo povečanja prihodkov a hkratnega
zmanjšanja dobička
se imenuje PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin.«
Obrazložitev: predlagatelj je že več let
imetnik 12,00% delnic družbe ETI Elektroelement d.d. in šteje za manjšinskega delničarja v skladu z določbami ZGD-1. Ker
nadzorni svet ne opravlja svoje funkcije,
uprava družbe ostaja brez ustreznega nadzora. Prav tako redno revizijo že več let
opravlja isti revizor. Zato je nujno potrebno
imenovanje zunanjega revizorja, ki naj preveri navedene posle.
Po nastopu funkcij članov poslovodstva
in nadzornega sveta, so sorodniki nekaterih
članov teh organov, pridobili posle z družbo
ETI Elektroelement d.d., ki pa nimajo ekonomske logike. Obstaja sum, da gre za dodatno izčrpavanje družbe. Sporno je tudi poslovanje enega od večjih delničarjev, ki naj
bi bil zgolj fiduciarni imetnik delnic in hkratno
poslovanje z družbo. Obstaja sum, da je ta
delničar obravnavan drugače kot ostali. Glede na naravo poslovanja ima tudi določen
vpogled v poslovno dokumentacijo družbe,
ki ostalim delničarjem ni na voljo. Delničar je
prav tako pridobil podatke, da ostajajo materialne komponente patentov neizkoriščene,
vrednotenje le teh pa naj bi bilo povsem neu-

strezno. Družba tudi posoja denar povezanim
osebam, kar pa ni podrobneje pojasnjeno v
letnem poročilu. Dejstvo, da gre za posojila,
ki zmanjšujejo možnosti za razvoj materinske družbe, in da njihov namen ni pojasnjen,
kaže za sum pretakanja denarja iz naslovne
družbe. Predvsem ni jasno, ali so navedena
posojila ustrezno zavarovana. Družba je v
letu 2006 oziroma 2007 povečala marže, posledično pa se povečal promet družbe. Kljub
temu se je bilančni dobiček znižal, za kar pa
letna poročila ne dajejo ustrezne razlage.
Zaradi navedenega delničar predlaga imenovanje posebnega revizorja, ki naj preveri
zgoraj navedene posle.
Sklicatelj objavlja sporočilo nadzornega
sveta in uprave družbe glede predloga za
imenovanje posebnega revizorja.
Glede predloga delničarja za imenovanje
posebnega revizorja, kateremu uprava in
nadzorni svet ne nasprotujeta le zaradi neposrednih in posrednih negativnih učinkov,
ki bi jih njegova realizacija imela na odnose
z nekaterimi najpomembnejšimi poslovnimi parterji, povečanja stroškov, odvračanje
pozornosti in osredotočenosti od realizacije
prioritetnih poslovnih ciljev, pač pa iz preprostega dejstva, da zaupata usposobljenim
notranjim in zunanjim kontrolnim sistemom,
ki v ETI dobro delujejo. V obdobju, ki je
predlagano za pregled posebnega revizorja, je pooblaščeni zunanji revizor v vsakem
poslovnem letu podal pozitivno mnenje brez
kakršnegakoli pridržka, kar pomeni, da v
izkazih ETI d.d in koncerna ni ugotovil nepravilnosti materialnega pomena.
Člani NS z družbo ne poslujejo, kar je
razkrito v letnih poročilih, pri čemer pa sta
dva člana v družbi zaposlena.
Komercialni odnosi s poslovnimi partnerji, tako kupci, dobavitelji in drugimi, potekajo v okviru tržnih pogojev in prizadevanja
za optimizacijo poslovnih interesov ETI. Finančna politika koncerna je del skupne politike upravljanja in nadzora, pri financiranju
odvisnih družb v večinski lasti ETI d.d., so
vse finančne naložbe izključno v funkciji razvoja poslovanja teh družb, vedno glede na
njihove proizvodne in/ali prodajne cilje.
Sklicatelj na dnevni red uvršča 8. točko z
naslovom: Imenovanje posebnega revizorja
za preveritev posameznih poslov družbe.
Uprava družbe
ETI Elektroelement d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 839/11
Ob-4219/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 839/11 z dne 27. 7. 2011,
je trisobno stanovanje v skupni izmeri 78,05
m2, po podatkih GURS z ident. št. 2143391-5, ki se nahaja v I. nadstropju stavbe
z ident. št. 391, na naslovu Balos 5, 4290
Tržič, stoječe na parc. št. 214/2, k.o. 2143 –
Tržič, last zastaviteljice Vanje Tarman, Hudi
Graben 5, 4290 Tržič, na temelju prodajne
pogodbe, sklenjene dne 15. 7. 2011 s prodajalcem Ivom Jurkićem, Balos 5, 4290 Tržič,
zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke
d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, matična številka 5103061000, za zavarovanje
terjatve v višini 52.500,00 EUR, z obrestno
mero, ki je sestavljena iz seštevka 6-mesečnega euribora in obrestnega pribitka v višini
1,80% letno, z odplačilom kredita v 300 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih
zadnja zapade v plačilo dne 31. 7. 2036.
SV 838/11
Ob-4220/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. 838/11, z dne 27. 7. 2011
je zastavljeno stanovanje št. 10, v izmeri
79,40 m², ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Ravne 25,
4290 Tržič, z ident. št. stavbe 128, stoječe
na parc. št. 408/1, k.o. Tržič, last kreditojemalca – zastavitelja Igorja Strojina, Ravne
25, 4290 Tržič, na temelju kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 10. 2. 1997 s prodajalcema Slavkom Oljačičem in Dragico
Oljačič, in sicer v korist kreditodajalca Posojilnica-Bank Borovlje – Celovec, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank
Ferlach – Klagenfurt registrierte Genossen-

schaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje,
Avstrija, enolična identifikacijska številka
1900650000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR, z obrestno
mero, ki je vezana na trimesečni Euribor, s
pribitkom 1,375%nih točk, obresti pa tečejo
od črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita do 31. 7. 2013.
SV 447/11
Ob-4249/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta, opr. št. SV-447/11 z dne
22. 6. 2011, je triinpol-sobno stanovanje, s
pripadajočimi solastniškimi prostori, v vrstni
hiši Nad mlini 12 (sedaj št. 30) v Novem
mestu, v skupni izmeri 84 m2, v stavbi na
naslovu Nad mlini 30, 8000 Novo mesto,
last zastaviteljice Šonc Rožce do celote,
in sicer na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 11. 1991, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, s sedežem Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.100,00
EUR, obrestna mera je 8,7 % letno, nespremenljiva), s končno zapadlostjo 22.
12. 2011.
SV 562/11
Ob-4250/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta, opr. št. SV-562/11 z dne
27. 7. 2011, je stanovanje na naslovu Rimska cesta 18 e, Trebnje, ki je posamezni
del stavbe št. 1422-1591-11 k.o. Trebnje
in v naravi predstavlja trisobno stanovanje, v skupni neto tlorisni površini 78,03 m2,
shrambo, v neto tlorisni površini 4,60 m2, ki

je posamezni del št. 1422-1593-115, k.o.
Trebnje, ter parkirni prostor, v neto tloris
ni površini 12,05 m2, ki je posamezni del
št. 1422-1593-8, k.o. Trebnje, zastavljeno
v korist upnice SKB banka d.d. Ljubljana, s
sedežem Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 96.600,00 EUR, pogodbena sestavljena nominalna obrestna mera
kredita je sestavljena iz referenčne obrestne
mere 3-mesečni Euribor in obrestnega pribitka v višini 1,85 % letno, na dan odobritve
kredita dne 22. 7. 2011 znaša 3-mesečni
Euribor 1,60 %, pogodbena obrestna mera
pa skupaj znaša 3,45%, s končno zapadlostjo glavnice 28. 7. 2036.
SV 1640/2011
Ob-4258/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1640/2011 z dne 29. 7.
2011, je bilo trisobno stanovanje, v 3. etaži
(prvem nadstropju), stanovanjske stavbe
na naslovu Maroltova ulica 6, Ljubljana, z
uporabno površino dela stavbe 70,30 m2,
s pripadajočim odprtim balkonom v izmeri
3,70 m2 in shrambo, kletjo, v izmeri 1,60 m2
oziroma z neto tlorisne površine 75,80 m2,
z ident. št. 1735-1603-5, v solasti zastaviteljev Marka Živca in Katje Živec, oba Cigaletova ulica 8, Ljubljana, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 6.
2011, sklenjene s prodajalcema Borutom
Smrdeljem, Rusjanov trg 5, Ljubljana in Matejo Žumbergar, Kal 53, Pivka, zastavljeno v
korist upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper - Capodistria,
matična št. 5092221000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 110.000,00 EUR,
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 7314/2011
Os-4171/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani opr. št. VL 7314/2011
z dne 21. 1. 2011, je bil dne 29. 6. 2011
opravljen v korist upnika Zveza sistemi
storitve d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 14,
Kranj, proti dolžnici Nataši Petrovič Matliev,
Cankarjeva cesta 21, Tržič, zaradi izterjave 641,95 EUR s pp, rubež nepremičnine,
to je dvosobno stanovanje št 1, v izmeri
40,75 m2, stanovanjske stavbe na naslovu
Cankarjeva cesta 21, Tržič, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice Nataše Petrovič Matliev, Cankarjeva
cesta 21, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 7. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1931/2004
Os-4031/11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. I 1931/2004 z dne 25. 11.
2004, v izvršilni zadevi upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Irena Kočevar, Metelkova
ulica 15, Ljubljana, proti dolžniku Davidović
Nikoli, Oplenačka 11, Kmećani, Banja Luka,
BiH, zaradi izterjave 1.185,00 EUR s pp, je
sodišče dolžniku Davidović Nikoli, Oplenačka 11, Kmećani, Banja Luka, BiH, postavilo
začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič,
Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem
postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega
zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2011
P 4189/2009
Os-3786/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Dušani Bajc v pravdni zadevi tožeče
stranke Daimler AC Leasing d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Čad iz Ljubljane, zoper toženo stranko Ivana Kanduč, Celovška 150, Ljubljana,
zaradi plačila sklenilo:
toženi stranki se postavi začasni zastopnik, odvetnik mag. Iztok Drozdek, Savska
cesta 10, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v
predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v tej pravdni zadevi, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem ali dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2011

VL 150482/2010
Os-3864/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Fadil Čaušević, Cesta na Bokalce 32, Ljubljana, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Dejan
Marković, Kolodvorska 7, Ljubljana, zaradi
izterjave 125,56 EUR, sklenilo:
dolžniku Fadil Čaušević, Cesta na Bokalce 32, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Dejan Marković, Kolodvorska 7,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2011
VL 127451/2010
Os-3923/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa
Odvetniška družba Irena Kočevar, Metelkova ulica 15, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Igorju Stepan, Golnik 55, Golnik, ki
ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Anica Flat, Jezerska cesta 41, Kranj, zaradi
izterjave 437,20 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Stepan, Golnik 55, Golnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
2. Za začasno zastopnico se postavi
odvetnica Anica Flat, Jezerska cesta 41,
Kranj.
3. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2011
VL 176487/2010
Os-3925/11
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Dom Počitka Mengeš, Glavni
trg 13, Mengeš, ki ga zastopa odvetnik Hajtnik Zoran, Slovenska cesta 24, Mengeš,
proti dolžniku Miloradu Matarugić, Čopova
ulica 5, Žalec, ki ga zastopa Jasmina Gričnik, Celjska cesta 5, Žalec, zaradi izterjave
8.255,75 EUR, sklenilo:
dolžniku Miloradu Matarugić, Čopova ulica 5, Žalec, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o

izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
2. Za začasno zastopnico se postavi Jasmina Gričnik, Celjska cesta 5, 3310 Žalec.
3. Začasna zastopnica bo zastopala
dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2011
VL 186043/2010
Os-4005/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki ga
zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva
ulica 21, Nova Gorica, proti dolžniku Romanu Jelača, Morje 17, Fram, ki jo zastopa odvetnica Vesna Zakeršnik, Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, zaradi izterjave 220,51
EUR, sklenilo:
začasni zastopnik odvetnik Zoran Razboršek, Trubarjeva 4, Maribor, se razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vesna Zakeršnik, Trg Leona Štuklja 5,
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2011
I 76/2010
Os-1495/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Nataši Simčič v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, zoper dolžnika Fon Bogdana, EMŠO
0903968500368, Žnidarčičeva 34, Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega bivališča,
zaradi izterjave nadomestila preživnine
2.505,44 EUR s pp sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Fon Bogdanu, EMŠO
0903968500368, Žnidarčičeva 34, Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega bivališča,
postavi začasna zastopnica, odvetnica Hilda
Pipan iz Nove Gorice, ki bo zastopala dolžnika v izvršilni zadevi I 76/2010, vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 1. 2011

Oklici dedičem
D 109/2010
Os-3759/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Boštjančiču pokojnega Franca, rojenega 11. 6.
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1942, ki je umrl dne 27. 5. 2010, na podlagi
131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom
z dne 23. 6. 2011, postavilo začasnega skrbnika zapuščine Roka Jenka, odvetnika v
Ilirski Bistrici, Gubčeva 7. Začasni skrbnik
je upravičen, da v imenu dedičev toži ali je
tožen, da izterjuje terjatve in izplačuje dolgove in sploh, da zastopa dediče.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 6. 2011
II D 401/2010
Os-4029/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 7. 4.
2002 umrli Povoden Hedviki, hčeri Frančiška,
rojena 23. 2. 1923, upokojenki, državljanki
RS, razvezani, nazadnje stanujoča v Mariboru, Ljubljanska ul. 5, pride v poštev kot dedič
po zapustnici tudi zapustničin vnuk Tomislav
Ivanović, rojen 1964, ki po podatkih sodišča

živi v Makedoniji, vendar sodišče z njegovim
naslovom ne razpolaga.
Sodišče zato poziva zapustničinega vnuka Tomislava Ivanovića ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica v
skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2011

Oklici pogrešanih
N 5/2010
Os-4170/11
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Mirana
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Kavčiča, Ljubinj 26, Tolmin, ki ga zastopajo
odvetniki odvetniške pisarne Ivana Makuca,
zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Jožefe Arbili, rojene Zalašček, za mrtvo.
Jožefa Arbili se je rodila 6. 3. 1906 na
Ljubinju, Tolmin, po neuradnih podatkih pa
naj bi umrla v Kairu, Egipt, 29. 3. 1975,
v starosti 69 let. Drugi podatki o njej niso
znani.
Pogrešano bo v postopku kot skrbnik za
poseben primer zastopal Center za socialno
delo Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo
sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona
o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 7. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Brbre Namestnik Oto, Križni vrh 57,
Laporje, zavarovalno polico, št. 50500059519,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnd‑320968
Gajšak Jožko, Tatre 7, Obrov, zavarovalno
polico, št. 50500064286, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnk‑321061
Govednik Tadeja, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 5108715,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnh‑321039
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj
dokumente, in sicer: police za sklenitev
avtomobilske
odgovornosti:
1247643,
1247644, 1213470, 1427297, police za
sklenitev avtomobilskega kaska: 1233318,
1233319, 1250291, 1250517, 1234955,
1234785, zelene karte: SLO-10/0070045,
SLO-10/007663, SLO-10/0073383, SLO10/0068146,
SLO-10/0074496,
SLO10/0047864, SLO-10/0071729, ponudbo
za sklenitev premoženjskega zavarovanja
Grawe Privat: 175693, ponudbe za sklenitev
zavarovanja odgovornosti: 966949, 967344,
966537, 966538, 966539, 963696, ponudbe
za sklenitev naložbenega življenjskega
zavarovanja Grawe Apollo fix: 618023,
618461, 618462, 618463, 618442, 610717,
615283, 618138, ponudbi za sklenitev
življenjskega zavarovanja Grawe 1-2-3:
180222, 180280, ponudba za sklenitev
Grawe nezgodnega zavarovanja: 663830,
663561, 666064, 666065, ponudbe za
sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe
Pokojnina: 8011731, 8011635, 8011564,
8011565, 8011566, 8011567, police za
sklenitev zavarovanja Grawe turist: 252754,
252755, 252756, 252757, 252758, ponudbe
za sklenitev življenjskega zavarovanja
Grawe Elite: 3001394, 3003783, ponudbe
za sklenitev zavarovanja Grawe Podjetnik:
114934, 114392, 114897, 112883, ponudbe
za sklenitev naložbenega življenjskega
zavarovanja Grawe Apollo plus: 481281,
489008, 489009, ponudbe za sklenitev
življenjskega zavarovanja Grawe Mozaik:
8001031, 8003012, 8004320. Ob-4245/11
Hlušička Mario, Ob Grajeni 1, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500045609, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp‑320981
Juršnik Štefan, Lokavci 27, Spodnji
Ivanjci, zavarovalno polico, št. 50500027899,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑439
L PROJEKT d.o.o., Kosovelova ulica 16,
Celje, zavarovalno polico, št. 5050007799
(življenjsko zavarovanje, fondpolica 21.08),
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gns‑320978
Leskovar Lidija, Nad izviri 86A, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št.
4160100464
(fondpolica),
izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑438
Majerič Erik, Morje 47G, Fram,
zavarovalno polico, št. 50500000995, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑446
Matjašič Matjaž, Podpeč 92 a, Preserje,
zavarovalno polico, št. 50500002320, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnr‑321054

Ozimič Blanka, Prvomajska ulica 8,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500039663, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑456
Peklar Jožica, Zgornje Gradišče 33,
Zgornja Velka, zavarovalno polico, št.
40301006119, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑467
Popovič Boris, Bošamarin 62, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico, št.
40302000924, izdala zavarovalnica Slovenica
Življenje. gnb‑320970
Popovič Solza, Bošamarin 62, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico, št.
40302000895, izdala zavarovalnica Slovenica
življenje. gnc‑320969
Prajner Milan, Ulica Ubalda Vrabca 1,
Maribor, zavarovalno polico, št. 50500015713,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnw‑321049
Praviček Marko, Zgornja Korena 20A,
Zgornja Korena, zavarovalno polico, št.
50500042151, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑453
Prica Milan, Jagodje 34, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 40302000573, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni‑320963
Raonić Romina, Rašiška 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500090082, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnq‑321005
Soldat Snježana, Brestovec 38B, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 50500055022,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje,
življenjska zavarovalnica d.d. gnx‑321048
Šiljak Dejan, Cesta k Tamu 23C, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500108242, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑436
Šribar Sašo, Ojstro 8, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 50500047178, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m‑455

Spričevala preklicujejo
Abraham Karmen, Mačkovci 58C,
Mačkovci, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, št. 910,
izdano leta 2010. gnu‑320976
Arnold Rudi, Goriška ulica 15A, Maribor,
spričevalo - zaključno Poklicne kovinarske
šole v Mariboru – smer ključavničar, izdano
leta 1977. m‑471
Bertalanič Marko, Sveti Jurij 14,
Rogašovci, spričevali 3. in 4. letnika in
potrdilo o opravljeni maturi Srednje poklicne
in tehniške šole Murska Sobota, izdana leta
2009 in 2010. gnq‑321055
Bobič David, Kozjak nad Pesnico
9, Zgornja Kungota, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje živilske šole Maribor, smer
- pomočnik peka in slaščičarja, izdano leta
1993, 1994. m‑440
Cajger Peter, Cesta zmage 75, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1989.
m‑458
Corso Sašo, Počehovska 5, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2005. m‑470
Černčič Silvester, Strossmayerjeva 15,
Maribor, spričevalo - zaključno, Srednje
gradbene šole Maribor, smer – zidar za

zidanje in ometavanje, izdano leta 1995.
m‑444
Dobnikar Lina, Janževa gora 36C, Selnica
ob Dravi, spričevalo 1. letnika II. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2009. m‑443
Embreuš Petra, Gorkega ulica 20,
Maribor, spričevalo - zaključno I. Gimnazije
Maribor, izdano leta 1993. m‑454
Ferlan Eva, Ob jezu 6, Gorenja vas,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2003/2004. gnk‑320961
Filipič Nina, Ormoška cesta 32, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ormož,
izdano leta 2009. gnn‑321062
Gajiž Igor, Kozakova cesta 7, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1994. gnx‑321023
Gregorec Sara, Murščak 11, Radenci,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, št. I-TZN/1007, izdano
leta 2010. gnv‑321050
Habjanič Nina, Kettejeva 24, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske
univerze Ptuj – smer trgovec - prodajalec,
izdano leta 2000. m‑476
Ivanuša Andrej, Ljubljanska 67, Rače,
spričevalo - zaključno SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1996. m‑437
Knuplež David, Očeslavci 20, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 1. letnika IC Piramida
Maribor, smer – pek, izdano leta 2009.
m‑433
Knuplež Mitja, Malečnik 230, Malečnik,
spričevalo - zaključno Srednje trgovske šole
Maribor, smer – aranžerski tehnik, izdano
leta 2002. m‑435
Knuplež Mitja, Malečnik 230, Malečnik,
maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije
AMS Maribor, izdano leta 2001. m‑434
Kolman Mojca, Podšmihel 6, Laško,
maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
center - predšolska vzgoja, izdano leta 2007.
gnz‑320971
Komočar Tina, Koroška 53, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m‑447
Kozorog Nina, Na zelenici 8, Celje,
indeks, št. 30800802, izdala Medicinska
fakulteta Maribor. m‑466
Krajnčič Lan, Golišče 28, Kresnice,
indeks, št. 20070137, izdala Pravna fakulteta.
gnf‑320966
Kršić Helena, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje agroživilske
šole. gne‑320967
Lampreht Miroslav, Slovenska ulica 10,
Šentilj v Slovenskih goricah, spričevalo zaključno SKSMŠ v Mariboru, izdano leta
1995. m‑452
Moderc Jelko, Dobrava 30, Otočec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2010. gny‑321047
Novak Tanja, Smetanova 68, Maribor,
spričevalo - zaključno Srednje družboslovne
šole v Mariboru, izdano leta 1988. m‑479
Panjtar Robi, Logaršče 7, Most na Soči,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega
šolskega centra Nova Gorica, izdano leta
2008. gnt‑320977
Paušner Andreas, Bašelj 74, Preddvor,
diplomo Ljudske univerze Gornja Radgona,
št. 195 EKT in 248 EKT, leto izdaje 2001.
gnj‑320962
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Paveo Maja, Prepolje 33, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 1. polletja 2.
letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano
leta 1991. m‑432
Perger Tjaša, Vinski vrh 21, Miklavž
pri Ormožu, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor,
izdano leta 2010. m‑462
Perko Tina, Krmelj 110, Krmelj, spričevalo
4. letnika GRM Novo mesto - Centra
biotehnike in turizma, Kmetijske šole Grm
in biotehnične gimnazije, izdano leta 2011.
gnq‑320955
Petelinek Urša, Gabrovlje 28, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Slovenske Konjice - Zreče, izdano leta 2010.
gnc‑321044
Pirker Drago, Ulica Roze Luxemburg
7, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje
kovinarske in avtomehanične šole v Mariboru,
izdano leta 1980. m‑463
Pivec Nadja, Žikarce 92C, Zgornja Korena,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2009. m‑472
Podkoritnik Tomaž, Ulica Janka Ulriha
20, Velenje, indeks, št. 18070335, izdala
Filozofska fakulteta. gni‑321038
Podvršnik Melita, Ponikva 18, Šentjur,
spričevalo 3. letnika SŠGT, smer – kuhar, v
Celju, izdano leta 2003. m‑461
Pšeničnik Lara, Borštnikova 57, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, smer – ek. tehnik, izdano leta 2010.
m‑442
Rak Adela, Laporje 54, Laporje, spričevalo
3. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica,
smer - ekonomski tehnik, izdano leta 2010.
m‑460
Rankovec Jožef, Na Gaj 72, Brestanica,
spričevalo o zaključnem izpitu Andragoškega
centra Maribor – Ljudska univerza, priučeni
zidar, št. 573, izdano leta 1998. m‑431
Rejc Luka, Pot v Čelo 12, Cerkno,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo Škofja Loka, izdano leta 2001.
gnw‑320974
Ribič Rok, Pohorska ulica 21, Maribor,
indeks, št. 81500828, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta Maribor. m‑468
Rozman Roman, Zlatoličje 9Č, Starše,
diplomo SERŠ v Mariboru, poklic monter elekt.
inst. in omrežij, izdana leta 1988. m‑449
Satler Petra, Pivola 48A, Hoče, spričevalo
2. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru,
smer – frizer, izdano leta 1998. m‑457
Senčar Pia, Turnerjeva ulica 18, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m‑478
Senekovič Valerija, Ulica Pregarčevih 16,
Maribor, spričevali 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, poklic – tehnik
kuharstva, izdani leta 1991, 1992. m‑448
Simikić Mićo, Zolajeva 5, Maribor,
spričevala 1., 2. in 3. letnika IKŠ Maribor smer konstr. ključavničar, izdana leta 1976,
1977, 1978. m‑470/a
Solar Denis, Župančičeva ulica 37, Kranj,
spričevalo o poklicni maturi, izdala Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola v
Ljubljani, leta 2009. gnp‑320956
Tišler Janez, Cankova 53, Cankova,
spričevalo - zaključno SKSMŠ v Mariboru,
smer – strojni tehnik, izdano leta 1984.
m‑459
Toth Jožef, Kovačeva ulica 2, Lendava
- Lendva, spričevala 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo Gradbenega šolskega
centra Maribor – smer gradbeni tehnik,
izdana leta 1974, 1975, 1975. m‑480

Udovič Tadej, Vrhe 43, Teharje, spričevalo
8. razreda OŠ Lava, izdano leta 2004.
gnl‑321060
Vele Iza, Na Trebeže 6, Orehova vas,
maturitetno spričevalo I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m‑475
Volčič Petra, Vogrsko 128, Volčja Draga,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdani leta
1998, 1999. gnp‑321056
Zalokar Valentin, Stara Fužina 192,
Bohinjsko Jezero, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesne šole Škofja Loka, izdano
leta 1995. gnt‑321052
Zelenko Aleksander, Regentova ulica
6, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje
gradbene šole v Mariboru, smer slikopleskar,
izdano leta 1991. m‑477
Zver Leja, Gomilica 84, Turnišče,
spričevali 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, izdani leta 2006, 2007.
gnx‑320973
Žakelj Sandi, Suhorje 7, Vremski Britof,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2011. gnm‑320959

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: CORIS bianco, št. dokumenta:
262103-262104, ime in priimek pooblaščenca:
Kerezovič Jagoda, šifra: 1086, PE: Koper.
Ob-4224/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: CORIS bianco, št. dokumenta:
236667, ime in priimek pooblaščenca:
Seferovič Asmira, šifra: 012001126, PE:
Koper. Ob-4225/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: CORIS bianco, št. dokumenta:
341146, ime in priimek pooblaščenca:
Seferovič Asmira, šifra: 012001126, PE:
Koper. Ob-4226/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-TPO-01/07 št. dokumenta
00017288, tip dokumenta: POBOTNICA,
št. dokumenta: 00103304-00103305, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta 1604410, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1604445, tip
dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1855681, ime
in priimek pooblaščenca: Sedmak Zvonko,
šifra: 011002017, PE: Koper. Ob-4227/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
1890068-1890070, tip dokumenta: ZK MV,
št. dokumenta: 1558877, tip dokumenta:
Seznam živali, št. dokumetna: 025509025510, tip dokumenta: ZIŽ-5/95, št.
dokumenta:
0037437-0037438,
tip
dokumenta: Vinkulacija MV, št. dokumenta:
058162, ime in priimek pooblaščenca:
Klabjan Matej, šifra: 3973, PE: Koper. Ob4228/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence:
tip dokumenta: ZNP 4/06, št. dokumenta:
203534, ime in priimek pooblaščenca: Lužnik
Simon, šifra: 082001111, PE: Nova Gorica.
Ob-4229/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence:
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tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta:
430924, ime in priimek pooblaščenca:
Vrtačnik Branko, šifra: 081013001, PE: Nova
Gorica. Ob-4230/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1117647-1117651,
ime
in
priimek
pooblaščenca: Lovrečič Pavlič Nelida, šifra:
082001026, PE: Nova Gorica. Ob-4231/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge
evidence: tip dokumenta: PO-FP-01/08,
št. dokumenta: 1117626-1117628, ime in
priimek pooblaščenca: Stanič Žarko, šifra:
081020001, PE: Nova Gorica. Ob-4232/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge
evidence: tip dokumenta: Pobotnica 07,
št. dokumenta: 024739, tip dokumenta:
Pobotnica 07, št. dokumenta, 024743, ime
in priimek pooblaščenca: Stanič Žarko, šifra:
081020001, PE: Nova Gorica. Ob-4233/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZAN 10/07, št. dokumenta:
484966, tip dokumenta: ZNP 4/06, št.
dokumenta: 082466, ime in priimek
pooblaščenca: Hvala Dušan, šifra: 1897, PE:
Nova Gorica. Ob-4234/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1117596-1117598, tip dokumenta: POFP-01/08, št. dokumenta: 1117663, ime in
priimek pooblaščenca: Rožič Gregor, šifra:
082001991, PE: Nova Gorica. Ob-4235/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta:
490108, tip dokumenta: ZAN 10/06, št.
dokumenta: 490109, tip dokumenta: ZAN
10/06, št. dokumenta: 490110, ime in priimek
pooblaščenca: Borut Kravanja, šifra: 0450,
PE: Nova Gorica. Ob-4236/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta:
438526, tip dokumenta: ZAN 10/06, št.
dokumenta: 465968, tip dokumenta: ZAN
10/06, št. dokumenta: 485002, ime in
priimek pooblaščenca: Klinkon Tamara, šifra:
082001106, PE: Nova Gorica. Ob-4237/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta:
490363, tip dokumenta: ZAN 10/06, št.
dokumenta: 490364, tip dokumenta: ZAN
10/06, št. dokumenta: 490365, ime in
priimek pooblaščenca: Pivk Robert, šifra:
0852001012, PE: Nova Gorica. Ob-4238/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: CP, št. dokumenta: 0158653,
tip dokumenta: CP, št. dokumenta: 0158935,
tip dokumenta: Pobotnica, št. dokumenta:
034196, tip dokumenta: NZ, št. dokumenta:
48415-48416, ime in priimek pooblaščenca:
Hvala Renato, šifra: 4022, PE: Nova Gorica.
Ob-4239/11
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1117610, tip dokumenta: PO-FP-01/08,
št. dokumenta: 1117611, tip dokumenta:
PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117612, tip
dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta:
1117613, tip dokumenta: PO-FP-01/08,
št. dokumenta: 1117614, ime in priimek
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pooblaščenca: Likar Lado, šifra: 1113, PE:
Nova Gorica. Ob-4240/11
Beg Miha, Westrova ulica 8, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 22100080, izdala
Fakulteta za šport. gng‑320965
Benetek Silvo, Kolodvorska ulica 5,
Kamnik, izkaznico vojnega veterana, izdano
na ime Silvo Benetek, izdajatelj Upravna
enota Kamnik, št. 2266, izdana 24. 7. 2003.
gnr‑320979
Bezlaj Karmen, Preglov trg 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 27005285,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gne‑321042
Bohinec Igor, Ruška cesta 45, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ V Mariboru,
št. 1001771. m‑451
Broman Andrej, Zagrad 9, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. M1001417, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m‑445
Bunderla Teja, Zlatiborska ulica 2, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 30800141, izdala
Medicinska fakulteta Maribor. m‑469
Campagnolo Koper d.o.o., Tomažičeva
ulica 4, Slovenska Bistrica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500027391011.
gno‑320957
Čančer Roman, Borštnikova ulica 17,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008224000, izdajatelj Cetis. m‑441
Dejan Nadlučnik s.p., Radmirje 46, Ljubno
ob Savinji, licenco, številka 007861/003, za
vozilo MAN H 06 18.433 FLS, registrska
številka CE L6-92E. gnn‑321058
Djurdjević Slavko, Trubarjeva 7A, Nova
Gorica, certifikat NPK – maser/maserka,
izdano na ime Slavko Djurdjević, izdajatelj
Kozmetična šola ZTI, leto izdaje 2008.
gnl‑320960
Drenik Jože, Godič 50/B, Stahovica, os.
licenco, številka 11333, z veljavnostjo od
21. 8. 2007 do 9. 8. 2012, izdajatelj Obrtna
zbornica Slovenije. gnv‑320975
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Đurić Aleksander, Ulica Moše Pijade 50,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala Srednja
gradbena šola Maribor, št. 0006030588.
m‑450
Erjavec Bogomir, Kamnogoriška 33,
Ljubljana, pooblastila mornar – motorist, št.
1176/8-86-95. gnn‑320983
Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, dovolilnico, št. 0004555,
za državo Hrvaško, oznaka države 191/11.
gnb‑321045
KA Inter.Transport, Sotelska cesta 5,
Rogaška Slatina, dovolilnici, št. N011822 in
N011825, za državo Hrvaška za in iz tretje
države, oznaka države 191/11. gnz‑321046
Klemenc Tomaž, Glinje 1, Cerklje na
Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
27091667, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnh‑320964
Kozorog Nina, Na zelenici 8, Celje,
študentsko izkaznico, št. 30800802, izdala
Medicinska fakulteta Maribor. m‑465
Kuljaj Radovan Maja, Kavce 5, Brusnice,
študentsko izkaznico, št. 19364382, izdala
Ekonomska fakulteta. gnh‑320989
Marinc Blaž, Ulica Konrada Babnika
19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19490956, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnr‑320954
Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode
5, Sevnica, potrdilo za voznika, št.
006613/AD57-21129/2010, izdano na ime
Alvir Plavulj, veljavno od 17. 3. 2010–7. 4.
2011, izdajatelj: Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije, izdano leta 2010.
MC Kensie d.o.o., Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, licenco, številka NAC;0001993;lic.
sk;E002561, za vozilo 001/1014903,
registrska številka MB R9-584. gno‑320982
Mirko Novak s.p., Podgorje ob Sevnični
17, Zabukovje, licenco, številka 000281-006,
za vozilo MB VARIO 815, registrska številka
GO 40-60h. gnn‑320958

Ostrožnik Janja, Cesta zmage 16,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
19352455, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns‑320953
Pavlič
Barbara,
Suhadole
61G,
Komenda, študentsko izkaznico, št.
32090070, izdala Naravoslovnotehniška
fakulteta. gnf‑321041
Perkovič Maja, Hruševska cesta
43H, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19468295, izdala Ekonomska fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gnm‑321059
Požgan Mitja, Zgornje Vrtiče 12, Zgornja
Kungota, potrdilo o nacionalni poklicni
klasifikaciji za poklicnega šoferja, izdano
leta 2011. m‑464
Preradović Dijana, Groharjeva ulica 18,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19482343,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gns‑321053
Rijavec Vito, Grčna 60, Nova Gorica,
investicijske kupone, od št. 1004245
do št. 1004250, izdajatelj AVIP d.o.o.
gnd‑321043
Robida Špela, Dobrova 48, Celje,
študentsko izkaznico, št. 32010271, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta, smer:
Grafična in medijska tehnika. gnq‑320980
Rojs Milan, Cvetlična ulica 13,
Benedikt, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025604000, izdajatelj Cetis d.d.
gnu‑321051
Topolovec Janja, Mejna ulica 23, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico,
št. 30801135, izdala Medicinska fakulteta
Maribor. m‑474
Velkavrh Manca, Šolska ulica 12,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 7110017, izdala Biotehniška fakulteta.
gng‑321040
Zagoršek Damijan, Toplakova 6, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61204012, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m‑473
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